
Årsrapport 2013  raseråd CBR    
Raserådet har i 2013 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B Idland og Mirjam Nerstad.  

Raserådet har hatt 3 møter, og ellers holdt kontakt på telefon og e-post.  Rådet har deltatt på 

NKK’s seminar om avl og oppdrett, kontaktmøtet med styret og avdelingene og RAS – 

seminar. I forbindelse med pinsetreffet i juni ble det arrangert rasetreff med fokus på 

utstillings – og jakttrening. Raserådet har hatt innlegg i Retrievernytt.  

Arbeidet med RAS har vært hovedfokus og mange timer har vært lagt ned i dette arbeidet.  

 

Import/Eksport  

Det ble i 2013 født 1 kull med totalt 7 chesapeakevalper i Norge.  Av disse er 5 eksportert til 

henholdsvis Sverige(3 stk.), Tyskland (1 stk.) og Finland (1 stk.).  Det er 2 danske importer 

som er registrert inn til NKK i løpet av 2013, en valp og en eldre hund. 

 

Resultater fra utstilling  

På 24 norske utstillinger har 30 hunder deltatt 63 ganger. Disse har fått tilsammen 21 cert og 6 

Cacib. Dette har resultert i 7 hunder kvalifiserer til NUCH. Årets mestvinnende chesapeake 

ble NUCH SEU(u)CH NORDV-10 NV-11-13 Aquamanda’s Officer Or Gentleman.  

 

Jaktprøveresultater  

I 2013 var det 5 hunder som startet på B-prøve 18 ganger. Disse gikk til premie sju ganger: To 

starter i BK hvorav en 2. premie, 7 starter i AK med to 3. premier og en 1. premie, 7 starter i 

Ek med en 3. premie, en 2. premie og en 1. premie.  

 

I Norske Redningshunder er det i 2013 oppnådd følgende resultater: Tøysetara’s Dixie 

regodkjenning ruin og ettersøk, Tøysetara’s Cerridwen regodkjenning, Aquamanda’s Pluto 

med vinter A (lavinehund), Aquamanda’s Petra med vinter A (lavinehund), Aquamanda’s 

med Spinnvill B ruin, Aquamanda’s Lekkerbisken Lulu med B vinter.  

 

Aquamanda’s Knightflight er godkjent som ettersøkshund for hjortevilt. 

 

Gratulerer til alle dyktige hunder og førere!  
 

Helse 

Tre hunder er undersøkt for albuleddsartrose, alle A. To hunder er førstegangsundersøkt for 

HD, 1 med B og 1 med C. Fire hunder er øyenlyst, alle uten anmerkninger. Ingen nye tilfeller 

av epilepsi eller andre sykdommer av vesentlig betydning. Raserådet satte i forbindelse med 

RAS i gang en minihelseundersøkelse som i løpet av få dager fikk mange svar. Foreløpig 

resultat fra denne bekrefter inntrykket av at rasen er frisk, blir gammel og på tross av høyt 

aktivitetsnivå har forholdsmessig få skader.  

 

Planer for 2014 

I 2014 vil vi også ha fokus på et sosialt chestreff med hundeaktivitetstilbud for hele familien. 

Sted og tid blir Sæter gård ved Kongsvinger i pinsen. Deltakelse på internasjonale treff blir 

også i fokus, samt å vedlikeholde kontakt og utveksle informasjon med tilsvarende fora i 

Norden/Europa/USA. Den viktigste oppgaven for 2014 blir besøk til Mjølby Brukshundklubb 

og MH beskrivelse. Raserådet vil også videreføre Helseundersøkelsen i 2014 og oppdatere 

RAS med dette materialet. 

 
 


