ÅRSBERETNING NMHK-GRIFFONRASENE 2021

Raseårsmøte:
•
•

Avholdt Raseårsmøte digital 27. juni 2021 kl. 17:00
Valg av raseutvalg og valgkomite ble også avholdt digitalt og resultatet ble fremlagt på
årsmøtet

Dogs4all 2021:
•

Ble avlyst pga Covid-19 restriksjoner

Utstilling:
•

•

Deltok på NMHK rasespesial 2021 hvor vi hadde egne kåringsklasser
• Beste hode
• Beste hale
• Gladestes hund
• Beste handler
• Beste oppstilling
Antall hunder som var påmeldt
• Griffon Belge (junior, unghund, åpen og champion) – 6 stk
• Griffon Belge (valp) – 2 stk
• Griffon Bruxellois (junior, åpen, champion og veteran) – 12 stk
• Griffon Bruxellois (valp) – 1 stk
• Petit Brabancon (junior, unghund, åpen, champion og veteran) – 24 stk
• Petit Brabancon (valp) – 1 stk

Kurs og aktiviteter:
• Planlagt kurs i fargegenetikk ved rasespesialen – ble avlyst pga lav påmelding
• Aktiviteter – det har vært 1 lokal aktivitet på Østlandet (6 deltagere – 13 hunder)
• Kurs: Drektighet og valping – ikke gjennomført, forrige aktivitetsplan var gjeldende for høsten
2021 og hele 2022, står derfor videre på 2022 aktivitetsplan
• Kurs: Grooming og handling – ikke gjennomført, forrige aktivitetsplan var gjeldende for
høsten 2021 og hele 2022. Står derfor videre på 2022 aktivitetsplan
Medlemsinfo:
•
•

•

Mestvinnerlister for 2021 er utregnet for valp, voksen og veteran – alle hårlag. Rosettene
sendes ut
Opprettholdt, oppdatert og fylt på relevant stoff til medlemmene via
• Rasens Nettside (griffon.nmhk.net)
• Facebook (NMHK-Griffon)
• Mininytt (levert stoff til begge utgivelser)
Promotering av rasen: materiell ut til nye/gamle medlemmer og oppdrettere (foldere, info pr
E-post, spørreundersøkelser o.a.) – delvis gjennomført, ny digital rasefolder er utarbeidet.
Forrige aktivitetsplan var gjeldende for høsten 2021 og hele 2022. Det som ikke er
gjennomført står derfor videre på 2022 arbeidsprogram

Helse:
•

•

Følge opp arbeidet i vårt Avlsråd, i samarbeid med NMHKs Avlsutvalg/helsekoordiator. (bla.
stor helseundersøkelse) – ikke gjennomført da vi fortsatt venter på NMHK. Avklart at denne
posten utgår inntil videre
RAS. Følge opp følgende delmål i dokumentet:
o Miniundersøkelse vedr. urinstein, drektighet/fødsel – ikke gjennomført
o Krav om kjent status for PL i Dogweb er gjennomført
o Gjennomgang og oppdatering av dokumentet - ikke gjennomført, venter NKK

Møter:
•

Raseutvalget har avhold teamsmøter 3 ganger i høst. 2 av gangene var deler av møtet
sammen med valgkomite og alle utnevnte

Annet:
•

•

Dommerkompendie: Det er ikke utarbeidet noe dommerkompendie i perioden. Det har vært
snakket om på teamsmøtene vi har hatt, men da det har vært mange oppgaver og nye
«koster» så er vi ikke kommet i gang enda. Dette står derfor videre på 2022 aktivitetsplan,
samme gjelder revidering av RAS.
Ny digital rasefolder er utarbeidet

Presentasjon av arbeidsutvalg og roller/oppgaver i perioden:
Raseutvalget har bestått av Leif Aarsand, Kristin Berger Mortensen, Kristine Braaten Steinhovden og
Astrid Krog

Leif Aarsand:
•

Raserepresentant, avlsråd, regnskap, statistikkansvarlig (for griffonrasene - RAS) følge RRs
retningslinjer/plikter og overordnet administrativt ansvar

Kristin Berger Mortensen:
•

Vara-raserepresentant, avlsråd, Webmaster, (HS-medlem og Grafisk ansvarlig)

Kristine Braaten Steinhovden:
•

Medlem, avlsråd

Astrid Krog:
•

Medlem, avlsråd

Finn Arne Kroken:
•

Leder for valgkomite

Anne-Katrin Hansen
•

Valgkomite

Kristin Lium Mamelund
•

Valgkomite

Utnevnte oppgaver
Kristin Lium Mamelund:
•

Utstillingsansvarlig (utnevnt), spesialen, mestvinnerlister, rosetter, dommere, utlodning og
annet utstillingsrelatert

Britt Darlington:
•

Valpeformidler/info (utnevnt) Formidle kontakt mellom oppdrettere og valpekjøpere, gi info
til interesserte i rasen, innhente info for valpekull som skal på nettsiden.

Kristin Berger Mortensen:
•

Informasjonsansvarlig (utnevnt), lage flyers og annet grafisk materiell som skal deles på nett
mm. Bidra til aktuelt stoff og artikler blir publisert på facebook, i Mininytt og nettside.
Webmaster for rasens nettside.

Barbro Bøe Werner:
•

Koordinator for stand på Dogs4All

