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21. april 2022 

Referat Avlsutvalget Working Kelpie 

dato 21.04.2022 kl. 19:00-20:30 

Møtested: Teams 

Deltagere til stede: Sara Nilsen, Camilla Oden, Elin Nissestad, Arvid Årdal, Øystein Hadland og 
Karianne Kjelstrup 

 

Saksliste: 

1/2022 RAS Working Kelpie 
2/2022 Working Kelpie status og veien videre 

 

 
1/2022 Veien videre for Working Kelpie (WK) 

Saksutredning: Det som mangler for å fullføre RAS til working kelpie, er forhistorien 
til wk og statistikken/tabellene i dokumentet.  
 
Det er dessverre ikke så mange som registrerer sine working kelpie i Norsk Kennel 
Klubb (NKK), som gjør at vi dessverre ikke får så mye målbare resultater derifra. Det 
er heller ikke noe spesielle sykdommer som utpeker seg på rasen, i Sverige så har de 
sett på epilepsi. Men det er lite målbar testing gjort på rasen. 
 
Godkjent bruksprov, bør være en anmodning/anbefaling og ikke et krav for rasen enn 
så lenge. 

 
Vedtak: Sara skriver ferdig forhistorien og Gjeterhundrådgiver oppdaterer alle 
tabellene og hjelper til med statistikk informasjonen i dokumentet. Veterinærene 
bistår med å lese over sykdomsdelen, og resten bistår med å lese over dokumentet 
når det nærmer seg ferdigstilling. 
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2/2022 Working Kelpie status og veien videre 
Saksutredning: Working kelpie er ikke en veldig utbredt rase i Norge enda. 

Et av problemene for rasen er å få hundene omregistrert til NKK for å få avkom som er født i 
Norge registrert inn i NKK. NSG må kontakte NKK for å avklare hvordan en kan få registrert 
inn en hund som er registrert i den australske working kelpie klubben over til NKK. Det er 
viktig å få dette på plass, sånn at vi får bedre oversikt over den norske working kelpie 
besetningen. Vi må også få ut en informasjons artikkel med hvordan oppdrettere lett kan få 
dette til når det er på plass. 

Ha litt fokus på å få ut artikler på NSG om Working Kelpie, til både bladet og nettsidene. 

Vedtak: Gjeterhundrådgiver sjekker opp mot NKK ang omregistrering, og setter det på 

agendaen til møtet mellom NSG og NKK. 

 


