
Referat fra Oppdretterforum på Gardermoen 26.mars 2022 
 
4 fra avlsrådet deltok,-en av de var med digitalt. 
Det var 6 stykker som var til stede og hadde stemmerett,- og 4 som var på digitalt. 
Det var også en observatør fra styret til stede. 
  
Sakslisten ble endret. Punkt 4 Valpeguide bytter plass med punkt 7 OCD. 
 
 
1. Kryssparring 
Her ble det en fin diskusjon der kunnskap, genetikk og en oppdretters ansvar er viktig og 
grunnleggende. 
Avkom av kryssparring bør parres mot egen variant i tre generasjoner. Avkom etter 
kryssparring bør DNA-testes før den går videre i avl. 
Alyn H Johansen og Kristine Vinje har DNA-testet flere hunder ,og resultatene av disse 
sendes til avlsrådet. 
Kristine Vinje legger ut link til Laboklin og laboratoriet hun bruker for gentest. 
 
2. Valpepris 
Vi stemte over tre forsalg. 18.000,-/20.000,-/22.000,- 
To stemte for 18.000,- samtlige andre for 20.000,- 
Anbefalt valpepris blir da 20.000,- fra 1.august 2022. Valpeprisen vil bli revidert på neste års 
GF/OF. 
 
3.Innavlsgrad/RAS 
Her ble det litt diskusjon da man ikke må glemme at det er færre individer av Laekenois og 
innavlsgraden vil være større her. 
Det kom et forslag om 2-2,5 i anbefalt innavlsgrad,noe Oppdretterforum var uenig i pga den 
lave genpolen på Laekenois. 
Oppdretterforum mente at den anbefalte innavlsgraden bør ligge  på 6,25 . 
 
4.OCD 
Vi ønsker at dette blir lagt inn i Dogweb. Dette er tidligere vedtatt på GF. 
 
5.Øyenlysning 
Man vil prøve å få gjennomført et webseminar. 
Avlsrådet vil i samarbeid med styret finne kriterier slik at flere belgere kan bli øyenlyst. 
Dette vil bli sponset av klubben. 
 
6. Forslag fra medlem 
1.Kriterier for å stille til valg i avlsrådet/avlsrådets leder og medlemmer. 
Forslaget falt med begrunnelse i at det kan være positivt med kunnskap om avl fra andre 
raser. 
 
2.Pris. Slått sammen med punkt 2 i Agenda'n. 
 
3.Diskvalifiserende feil med henhold til avl på rasen. 



Avlsrådet planlegger en dommerkonferanse i 2023/2024. 
Her vil man bl.a se på rasens utvikling opp mot rasestandard. 
 
7.Valpeguide 
Overføres til avlsrådet. Oppgaven vil være å "flette" valpeguiden sammen med det som 
allerede ligger ute på hjemmesiden. 
 
8.Valg 
Vi klappet inn de to som stod på valg. 
 
9.Eventuelt 
HD-index. Dette ble vedtatt på OF i 2019 
Det er ønske om at variantene groenendael ,tervueren og malinois skal slås sammen. Ta 
kontakt med NKK og høre om dette vil være mulig. 
 

 


