Årsmelding/årsrapport raseråd curly coated retriever 2018
Formålet for dette rådet/denne komiteen: bidra til å øke kompetansen om curly coated retriever, om
rasens helse og utvikling, og å være en kompetent faginstans. Komiteens er NRK Styrets
rådgivende komite i klubbens rase- og avlsspørsmål.
Antall medlemmer i råd/komite: 2
Raserådet har i 2018 bestått av Birgit Engelsen og Ellisiv Hovig
Raserådet har hatt 3 formelle møter, (Et pr. tlf) utover det har vi hatt fortløpende kommunikasjon
for å løse raserådets oppgaver.
Saker som har blitt behandlet:
 Rasearrangement Curlytreff 2018
 Valpehenvendelser
 Informasjon til oppdrettere, nye valpekjøpere
 Ny Facebookside for raserådet
 Oppdaterer hjemmeside/stoff til Retrievernytt
 Oppbygning av database
 Dommerkompendiet er nesten ferdig skrevet.
Rasens helse og utvikling:
Det er hittil i år registrert tre kull med henholdsvis 8, 3 og 8 valper. I tillegg er det registrert 5
importer, 4 fra Sverige og en fra Danmark.
Det er røntget 10 hunder for HD. 5 fri (A og B), 3 med C og 2 med D, dvs halvparten med diagnose.
Hundene med D diagnose er importer. 5 hunder røntget for AD alle fri. 7 hunder er øyelyst, alle fri
men 2 hunder har fått påvist feilstilte øyehår (Distichiasis) mild grad. En hund ble avlivet i 2018 på
grunn av gemytt.
Oversikt over helseproblemer raserådet har fått oversikt over i løpet av 2018:
Vi har fått meldinger om 4 hunder med autoimmune lidelser, alle med gode prognoser. 2 av dem er
nå friske, de to andre har gode prognoser for et langt og godt liv.
Vi anser det som svært viktig at oppdrettere velger kombinasjoner med så lav innavlsgrad som
mulig. Det er bygd opp en database for å kunne regne innavlsgrad på fullstendige stamtavler og
flere generasjoner enn det som kan hentes ut av NKK. Oppdrettere har begynt å bruke denne
informasjonen. Det er positivt.
Antall påmeldte curlyer på utstilling 2018:
Det har deltatt 103 curlyer på til sammen 31 utstillinger, hvorav 10 voksne hunder deltok på
utstillingen på curlytreffet.
Gaditrofeet ble vunnet av KBHJ-2017, KBHV-2017 Curlycrest`s Dream Team " Wilma»
Andre aktiviteter curlyer har deltatt på er: Konkurranser i agility, rally og WT og jaktprøver. En
curly er godkjent besøkshund og en godkjent ettersøkshund. Mange har deltatt på ulike kurs, men
det aller viktigste er at de fungerer bra som en god familiehund.
For raserådet
Ellisiv Hovig og Birgit Engelsen

