NORSK CAVALIERKLUBB’S EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28.07.21 KL 20:00
DIGITALT MØTE PÅ TEAMS

Forberedelses til – og gjennomføring av digitalt ekstraordinært årsmøte:
Det gjennomføres i år et tilpasset digitalt ekstraordinært årsmøte i Norsk Cavalierklubb.
Møtet vil foregå på Teams og medlemmene bes melde seg på via denne linken:
https://forms.gle/iSDrrvr3GnwwxMqTA. På årsmøte vil det bli benytte en egen stemmeapp,
denne linken vil dere få tilsendt under årsmøtet.
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å delta til å være ute i god tid før møtestart for å logge seg inn
på Teams. De som får problemer med innlogging bes ta kontakt med Unni Myrset på messenger(FB)
eller e-mail: unni.myrset@gmail.com. Vi ønsker våre medlemmer velkomne til årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret

INNKALLING TIL NORSK CAVALIERKLUBB’S EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE
28.07.21 KL 2000

DAGSORDEN:
1. Valg av møtedirigent
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under protokollen
3. Valg av tellekorps, 3 personer
4. Godkjenning av innkalling
5. Forslag ang innføring av krav om auskultasjon for cavalier «Sak 7.1 fra årsmøte 26.april 2021»
(Årsmøtet mente at det var flere momenter som bør undersøkes før man kunne vedta dette.
Det ble enighet for å stemme for følgende forslag: Det oppnevnes en gruppe bestående av
personer fra sittende styre og noen som har mye/god kompetanse som har jobbet med
saken fra tidligere styre. All info om saken skal kartlegges, både ny og gammel info. Innhente
nødvendig info og klarlegging av spørsmål det er tvil rundt for eksempel bruddsak. Dette for
å kunne gjøre et vedtak på riktige premisser. Utrede ultralyd nøyere og ordning for
hjerteattester på utenlandske hunder. Årsmøtets forslag ble vedtatt og årsmøtet henstiller
styret til å se på dette så fort som mulig og kalle inn til et ekstra ordinært årsmøte for å
behandle denne saken.)
Se vedlegg 1
6. Valg

Sak 5 Forslag ang innføring av krav om auskultasjon for cavalier «Sak 7.1 fra årsmøte 26.april
2021»

Styrets forslag til vedtak:

Det innføres krav om kjent hjertestatus for foreldredyr av rasen cavalier king charles spaniel for
registrering av valper i NKK. Undersøkelsen må være foretatt etter fylte 3 år.
Dette innebærer at nedre aldersgrense for paring er 3 år. Foreldredyr mellom 3 og 6 år må ha en
hjerteundersøkelse med resultat «Fri for bilyd» foretatt maksimalt 12 måneder før paring.
Foreldredyr som har fylt 6 år må ha minst en hjerteundersøkelse med resultat «Fri for bilyd» etter
fylte 6 år, men den kan være foretatt mer enn 12 mnd. før paring.
Med godkjent hjertestatus menes for rasen cavalier king charles spaniel enten auskultasjon eller
ultralydundersøkelse foretatt av veterinær godkjent av NKK og Norsk Forening for Veterinær
Kardiologi, der resultatet publiseres i DogWeb.
Hunder skal undersøkes i det landet hunden er registrert, og eier bor. Ved bruk av utenlandske
hunder må kopi av hundens hjerteattest legges ved registreringsanmeldelsen. NKK godkjenner
auskultasjonsresultater fra land med liknende graderingssystem og godkjenningssystem for
veterinærer. Resultater fra øvrige land registreres i DogWeb som «kjent status». Det kan søkes om
dispensasjon fra kravet om kjent hjertestatus i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK i
god tid før paring. NKK forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon for bruk av
sæd som er frosset før kravet trådte i kraft, og hvor hunden ikke lenger er i live. For hunder som har
en hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år datert før 01.01.2021, frafaller kravet om godkjent
veterinær.
Kravet trer i kraft for parringer foretatt fra og med 01.10.2021

Dette vedtaket innebærer følgende:
Bruk av hunder som på paringstidspunktet er under 3 år gir følgende konsekvens: - Hvis paring er
foretatt før begge avlsdyrene er fylt 3 år, blir kullet registrert med avlssperre. Denne avlssperren kan
ikke oppheves. - Etter at foreldredyret fyller 3 år, kan den brukes i avl hvis den får en hjerteattest
med resultat FRI for bilyd.
Bruk av hunder som på paringstidspunkt mangler hjerteattest fra godkjent veterinær gir følgende
konsekvens: - Valpekullet registreres med avlssperre. Avlssperren vil kunne oppheves dersom
foreldredyret på et senere tidspunkt får en attest FRI for bilyd.
Bruk av hunder som på hjerteattesten får resultat bilyd PÅVIST gir følgende konsekvens: - Der
foreldredyr er mellom 3-6 år og får resultat bilyd PÅVIST på hjerteattesten, og likevel blir brukt i avl,
vil kullet bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan ikke oppheves.
Der foreldredyr er over 6 år, men får resultat bilyd PÅVIST på den første hjerteattesten de får etter
fylte 6 år, og likevel blir brukt i avl, vil kullet bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan ikke
oppheves. - Hunder som har en attest på at den er fri for bilyd etter fylte 6 år, kan brukes i avl selv
om den på et senere tidspunkt får PÅVIST bilyd.

Komiteen for utredning av sak 7.1 bestående av Unni Myrset, Liv Anne Klubben, Kari Skarpsno og
Hans P. Hansen, sendte spørsmål til representant fra NKK og vedlegger her spørsmålene som kom
opp på årsmøtet og svarene som er gitt av NKK.
Våre spørsmål er merket med blå farge.

1. Bruddsak: Årsmøtet er usikre på om det opprettes bruddsak om foreldredyrene ikke har
hjertet u.a ved parringstidspunkt. Dvs. man er usikker på om «straffen» vil være økonomisk
betinget. Det bes om en forklaring på dette.

SVAR: Pr i dag vil NKK ikke opprette bruddsak hvis en hund med bilyd brukes i avl, dvs. at det
ikke blir bli pålagt saksbehandlingsgebyr (som i dag er kr 15 000). Det vil imidlertid bli lagt
avlssperre på avkommene. Se nærmere forklaring i pkt. 3. 2.

2. Ultralyd: Årsmøtet ønsker en forklaring på hva som er en godkjent ultralydsattest. Er det
godkjent med bilyd hvis hjerteklaffen er fin? Vil den danske modellen brukes ved ultralyd
dersom ultralyden foretas årlig. Eller vil ikke hunder med bilyd bli godkjent uansett hvordan
hjertet ser ut på ultralyd?

SVAR: Vi ønsker her å henvise til prosedyren for auskultasjon av cavalier king charles spaniel
utarbeidet av NKK og Norsk forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) v/ Leder Liva Vatne
(også vedlagt eposten) Pkt 11: Ved påvist bilyd kan auskultasjonsveterinæren tilby videre
utredning med ultralyd hos veterinær med erfaring innen ekkokardiografi. Denne
undersøkelsen regnes da ikke som en ”avls-undersøkelse”, men en utredning på lik linje med
utredning hos andre raser der bilyd oppdages f.eks. i forbindelse med vaksinasjon. Kun etter
en full utredning vil man kunne stille en diagnose. Dersom man ikke påviser patologi, og bilyd
regnes som fysiologisk, skal raseklubben og styret i NFVK underrettes slik at man kan avgjøre
om hunden kan friskmeldes eller om videre utredning er nødvendig. Pkt 13: Alle bilyder
inkludert systolisk klikk og svake/ basale bilyder skal noteres, men dersom man mistenker at
bilyden er fysiologisk skal veterinæren på det sterkeste anbefale ny auskultasjon ved en
senere anledning, eventuelt ultralydundersøkelse hos veterinær som er godkjent av NFVK.
Dette for å unngå at friske hunder tas ut av avl.

Dette betyr at hvis en hund får påvist bilyd ved auskultasjon, men en
hjerteultralydundersøkelse hos en godkjent veterinær viser at dette er en fysiologisk bilyd
dvs. ikke sykdom i hjertet- så vil hunden kunne friskmeldes for avl inntil gyldighet av attesten
utløper, jmf kravet.

Se vedlegg 1

3. Hva er årsaken til at NKK har gått bort fra kjent status som står i Presisering av vedtak SU-sak
15/2019-2: Cavalier king charles spaniel – søknad om kjent hjertestatus?

SVAR: Etter å ha fått tilsendt årsmøte-innkallingene for 2018 og 2019 hvor det det bla er
skrevet ned klubbens korrespondanse med NKK angående hva som er mulig å få til i IT
systemet, skjønner vi at dere opplever at det er uklarheter. Etter SU-vedtak sak 15/2019-2
har det vært mye korrespondanse mellom klubben og NKK, med tanke på det opprinnelige
ønsket fra klubben og attest FRI for bilyd. SU-vedtaket om at det bare skulle være krav om
kjent status baserer seg på hva som den gang var mulig å få til IT-teknisk; SU sitt ønske var å
støtte klubben i at kravet skulle være FRI for bilyd. NKK har jobbet med å finne en IT-løsning
som gjør dette mulig slik at kravet blir slik klubben opprinnelig ønsket det.

Konklusjonen og tilbudet til cavalierklubben fra NKK er derfor som følger:

1. Det er nå mulig å få innprogrammert i IT-systemet slik at det fanges opp om hunden har
en bilyd eller ikke på attesten. Det gjør at man kan skille ut disse slik det opprinnelige
ønsket var fra klubben om at kravet skal være at hunden har hjerteattest med FRI for
bilyd mellom 3-6 år for bruk i avl (gyldig i 12 mnd). For å kunne brukes i avl etter fylte 6
år må hunden ha en attest med FRI for bilyd etter fylte 6 år. Denne attesten er gyldig
resten av hundens liv. Dette innebærer at dersom en hund med attest FRI for bilyd etter
fylte 6 år på et senere tidspunkt får en attest MED bilyd, vil den likevel kunne brukes i avl
uten at det får noen konsekvenser for registrering av valpekull.

2. Norsk Forening for Veterinær Kardiologi v/ leder Liva Vatne som har vært med på å
utvikle screeningprogrammet for auskultasjon av cavalier vil ikke kunne stille seg bak
screeningprogrammet og forsvare dette faglig hvis det ikke skal være noen konsekvenser
dersom det avles på hunder under 3 år eller hunder med bilyd innenfor de gitte
kriteriene.

3. Dersom NKKs regelverk mht. krav om resultat av helseundersøkelsen hos foreldredyr
ikke overholdes, blir valpene registrert med avlssperre. Dette innebærer at hvis man
avler på en hund under 3 år eller en hund med bilyd innenfor de gitte kriterier, vil
valpene bli registrert med avlssperre. Vi har hatt dialog det siste året med representanter
fra klubbens styre som har uttrykt enighet i dette. Man ønsker å registrere valpene, men
med avlssperre slik at disse ikke benyttes videre i avl og dermed viderefører uønskede
egenskaper (hjertesykdom hos relativt unge hunder). Hensikten med krav om at
hundene ikke skal ha bilyd ved bruk i avl innenfor de gitte kriteriene er å forbedre
hjertehelsen i populasjonen, dvs. hindre at mange av unge til middelaldrende hunder
rammes av og må behandles for mitralklaffsykdom.

4. Slik vi ser det vil dette ikke innebære noen endringer fra oppdrettere som pr. d.d. avler
innenfor klubbens regler, men vil kunne fange opp oppdrettere som enten ikke er klar
over at de ikke skal bruke hunder med bilyd i avl, og de som evt. ikke bryr seg om det.

4. Oppdretterne trenger å vite hvilke attester fra utlandet om vil bli godkjent som u.a.

SVAR: Hvis man skal bruke en utenlandsk avlspartner vil NKK godkjenne attester fra
Sverige og Danmark og resultatet på attester fra disse landene vil bli innregistrert i
Dogweb. Hvis det brukes avlspartner fra andre land enn Sverige eller Danmark vil en
attest fra veterinær hvor et auskultasjonsresultat FRI for bilyd kunne godkjennes for avl
og registrering av valpekull. Selve resultatet vil imidlertid ikke registreres inn i Dogweb,
men stå som «Kjent status utland». En hund som har norsk eier og er registrert i NKK skal
undersøkes og ha attest fra Norge.

6.1 Valg
Det ble oppdaget at lovene i Norsk Cavalierklubb ikke er etter Norsk Kennel Klubb sin lovnorm, og er
heller ikke godkjent av NKK.
Til neste ordinære årsmøte må våre lover bli justert slik at de blir godkjent av NKK.
Til dette årsmøte fikk vi lov å bruke de lovene vi har, nestleder velges av styret, men valget må
godkjennes av det ekstraordinære årsmøte.
Styret har valgt Unni Myrset som nestleder.
Valgkomiteen forslag: Årsmøte godkjenner styres valg av Unni Myrset som nestleder.
6.2
Det mangler 1 varamedlem til styret, og valgkomité har fått Elin Marie Moen, Bodø til å stille.
Valgkomiteens forslag: Valg av Elin Marie Moen som Varamedlem 1 år. (frem til neste ordinære
årsmøte)
Valgkomiteen

