Brachycephalrådet 11.02.2019 – møte med administrasjonen
Til stede:
Cecilie Strømstad - Norsk Boxerklubb, Nora Skaatam – Norsk Miniatyrhundklubb, Christine Sonberg
og Silje Bjarkøy – Norsk Mops Klubb, Maria Engen og Anita Rædergård – Norsk Shih Tzu Klubb
Fra adm: Torbjørn Brenna, Hilde Engeland, Cecilie Holgersen og Marianne Ono Njøten

Silje Bjarkøy er pt. koordinator for brachycephalrådet. Bakgrunnen til at man har valgt å ha en
koordinator er at rådet er en sammenslutning av raseklubber som har brachycephale raser.
Brachycephalrådet kan ikke bestemme noe for raseklubbene, da den enkelte raseklubb har
raseansvaret. Koordinator skal ikke uttale seg på klubbenes vegne, men har rolle med å koordinere
rådets møtevirksomhet og aktiviteter
Vedtak fra NKKs Hovedstyret sak 22/18

Fra nettsiden om Brachycephalrådet på nkk.no:

Punkter som ble berørt i møtet 11/2/19:
•
•
•
•
•

•

Viktig at det er samstemthet om hva som uttales innad og utad knyttet til kortskalleproblematikk.
Viktig at raseklubbene opplever at de blir hørt og at de blir tatt med, i forkant. Behov for å ta
diskusjonene med raseklubber og at disse er med.
Viktig å slippe nye diskusjon om raseforvaltningen.
De ulike rasene har ulike utfordringer – viktig å koble mot den enkelte raseklubb.
Legg ballen død mht kryssparring. NKK må fortelle at raseklubbene jobber for sin rase. Hvis
løsningen hadde vært innkrysning - så hadde man gjort det. Men det er ikke fasit – vi må
jobbe med de ulike rasene vi har.
Publikum oppfatter ikke at miljøene har tatt inn over seg problemene. På tide at vi mer
seriøsitet og fakta vise frem hva vi vil si. Vi må støtte oss til det vi vet og vise til støtte i de
ledende forskningsinstituttene.

Prosedyre for kommunikasjon:
•
•

Informere raseklubbene
Hvis problemstillingen omfatter flere raser – dra inn Brachycephalrådet (det kan anskelig å få
samlet – alle trenger ikke være med på alt). Ellers bare informer rådet. Kommunisere til
koordinator som gir informasjon videre.

Brevet som NKKs administrasjon sendte til Mattilsynet i fm Dyrebeskyttelsens bekymringsmeldinger
etter Dogs4All 2018 deles med alle i Brachycephalrådet via FB gruppen.

Det var enighet om følgende:
1) Det etableres en mediestrategi
Mediestrategi utarbeides knyttet til kortskalleproblematikk. Strategien skal også inneholde tiltak.

Noen momenter: Vi sier ikke at det ikke eksisterer helseproblemer, men vi i NKK vet best hvilke
problemer vi har. I NKK har vi mer enn 120 år dokumentert erfaring. Dette må vi få frem!
Felles ønsker: Ønsker friske hunder, hunder som har det bra. Snakke mer om de samme målene –
snakke om hva vi ønsker. NKK må ha en egen stemme og være tydelig på de budskapene vi vil ha
frem.
Det settes ned arbeidsgruppe: Brachycephalrådet oppnevner 3 personer, Autoriserte
Hundedommeres Forening 1 person + administrasjonen. Administrasjonen sender ut invitasjon til
arbeidsgruppen snarest.
2) Invitere Dr Jane Ladlow, MA VetMB CertVR CertSAS DipECVS MRCVS, Royal College and
European Specialist in Small Animal Surgery at the University of Cambridge
Foredrag for oppdrettere, veterinærer, mv.
The Kennel Club har nå innført «Respiratory Function Grading Scheme» for av mops, frank og engelsk
bulldog etter flere års forskningsarbeid av University if Cambrigde.
Kan vi innføre dette i Norge også? I så fall har vi kommet 100 skritt frem.
Viktig at spesialister kan gjøre dette (som på andre områder – godkjente veterinærer får sjekke
patella, øyelyse mv)
Artikler og forskningsrapporter fra Jane Ladlow og forskningsgruppen ved Cambrigde finnes via
ncbi.nlm.nih.gov
Administrasjonen kontakter Jane Ladlow for invitasjon snarest.

3) Adminsitrasjonen overtar koordineringsfunksjonen for Brachycephalrådet
Det videre arbeidet i rådet bør koordineres av administrative ressurser. Fokus vil våre på
koordinering og kommunikasjon. Tidligere utarbeidet forslag til mandat hentes fram og gjennomgås.
Administrasjonen sender ut revidert forslag til Brachycephalrådet i løpet av 2 uker.

Referent: Marianne Ono Njøten

