Årsmelding raseråd Chesapeake Bay Retriever (CBR) 2018
Raseråd CBR har som formål å være en fagkomite for rasen, bistå hovedstyret i saker som
gjelder CBR og å organisere og gjennomføre felles aktiviteter for rasen. Raserådet består av
Margunn Tvedten(leder), Maud Kristine Heier og Iris B. Idland. Det er avholdt to
raserådsmøter hvorav ett var planlegging av overnatting, måltider, fellesaktiviteter og
treninger til pinsetreffet på Galterud. Raserådet har øvrig holdt kontakten og dialog pr. e-post
og telefon. Raserådet har deltatt på klubbens årlige kontaktmøte og raseseminaret med Frank
Kane, siste med fem eksemplarer av rasen til undervisningen.
Arrangementer:
Pinsetreffet
Ble avholdt på Galterud skytterlag sitt anlegg med 21 chesapeaker, flere andre hunder og
deres «pårørende». I tillegg til de sosiale aktivitetene, barn og hund, var det jakt, - spor,lydighets og utstillingstrening. All trening og aktiviteter ble utført på dugnadsbasis. Det var
også stor deltagelse på spesialutstillingen til NRK med gode resultater, samt på workingtesten
i BK og AK.
Annet:
Fødte/importer:
Det er født ett kull på 6 valper i 2018 hvorav 2 er eksportert til henholdsvis Danmark og
Finland. To hunder er omregistrert/importert fra Danmark og Sverige
Jakt:
6 hunder har deltatt i BK og AK jakt, med følgende resultat: 3x3BK
4 hunder har deltatt på workingtest, med følgende resultat: 1 bestått WT i BK, 1 bestått WT i
AK.
Ettersøkshunder:
En hund er godkjent ettersøkshund for storvilt
Norske Redningshunder:
Fire ekvipasjer er førstegangsgodkjent som redningshund sommer, og fire andre er regodkjent
i samme.
En ekvipasje er godkjent som lavinehund, og to er regodkjent i samme disiplin. Ved årsslutt er
det minst 10 % av den norske populasjonen av CBR som er i tjeneste som eller blir trenet til
redningshund.
Helse:
6 hunder er røntget fri for albueleddsartroser.
7 hunder er hofterøntget med følgende resultat: 4 A og 7 B (fri), 1 C (svak grad), 1 hund er
re-røntget fortsatt D.
4 hunder øyenlyst, 2 er uten anmerkning, 2 er øyelyst med mild grad distichiasis.
Ingen nye tilfeller av epilepsi.

Utstillinger:
29 hunder har deltatt 68 ganger på 18 utstillinger. Det er utdelt 44 Ck og 20 cert, samt 4
Nordiske cert og 6 CACIB. 7 hunder har fått tittelen Norsk Utstillingschampion.

Satsninger fremover:
•

Planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter og retrievertrening, hovedaktivitet i
forbindelse med pinsetreffet og treningstreff i forkant av pinsetreffet.

•

Revisjon av RAS

•

Retrievernytt og hjemmesiden

