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1. EPI, ny sykdom på rasen
Det er gitt beskjed om 4 tilfeller av EPI på Chodsky pes i Norge. EPI står for Exocrin Pancreas Insuffisiens, og
innebærer at bukspyttkjertelen ikke produserer nok fordøyelsesenzymer. Spesielt enzymer som skal bryte ned fett
er rammet. Dette fører til at fettet passerer igjennom tarmen, istedenfor å bli tatt opp av kroppen, og hunden får
en oppvekst av ugunstige bakterier i tarmen. Symptomene starter i første pubertet/kjønnsperiode for hunden,
vanligvis før den er 1 år.
De vanligste symptomene er opphoping av ufordøyd for i tarmen, som tiltrekker seg væske fra kroppen, og
resulterer i kronisk diare. Ettersom hunden ikke vil kunne ta opp næringen vil den gi uttrykk for å konstant være
sulten, men alt passerer rett gjennom systemet. De som har opplevd denne sykdommen, på hunden sin, har fortalt
at hunden har diare opptil 12 ganger om dagen. Hunden går også drastisk ned i vekt, ettersom den ikke får tatt
opp næring. Ubehandlet vil hunden kunne sulte i hjel. Diagnosen stilles ved avføring- og blodprøver hos
veterinær.
Behandling av tilstanden vil innebære en spesial diett som har tilsatt pankreas-enzymer, og være livslang. Dette er
ikke en dyr sykdom å behandle, og med riktig diett vil hunden kunne fungere som normalt.
Klubben ønsker å takke for åpenheten og innrapporteringen av disse hundene. Selv om sykdommen mest
sannsynlig ikke er arvelig, er det viktig å følge med på utviklingen på rasen. Og å kunne være behjelpelig dersom
andre opplever at hunden deres får symptomer.
Hunder som har EPI, skal ikke benyttes i avl.
Det er også registrert 1 tilfelle i Tsjekkia, og mulig 2 tilfeller i Sverige.
Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer og de andre nordiske raseklubbene.

2. Valpe/importformidler, samt valpe og oppdretterliste
Det mottas jevnlig spørsmål om hvilke opprettere som har valper, planlagte kull og spørsmål om import fra
utlandet. Det ligger ut oversikt over oppdrettere som er medlem i NCPK, men hva med privatpersoner som skal ha
et kull på tispen sin. Skal disse kunne legges ut på hjemmesiden?
Styret ønsker ikke å sette en person som valpeformidler, da det er vanskelig å få fullstendig oversikt. Det styret
anbefaler, er å henvise til oppdretterlista på hjemmesiden.
Styret kommer ikke i mål med tanke på å tillate privatpersoner å legge ut planlagte valpekull/ valper for salg på
hjemmesiden. Da det er uenigheter om hvilke kriterier man skal sette. Men styret er enige om at de ikke kan gå
god for kull, og det vil være kjøpers ansvar å sette seg inn i rasen, RAS-dokumentet og foreldredyrenes stamtavler
dersom man skulle reklamere for kull på hjemmesiden.
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Vedrørende importformidler, ønskes det å høre med Tsjekkia om det finnes en valpeformidler der, som man evt
kan henvise til som kan hjelpe til med prosessen. Dersom ikke, henviser man kun til den Tsjekkiske klubben.
Maylen har ansvaret for å høre med Jana.
Svar fra Tsjekkia: det er ingen valpeformidler i den Tsjekkiske klubben. Det kan tas kontakt med klubben for å få
oversikt over oppdrettere.

3. Vurdering om å flytte rasespesialen.
Man er usikre på om prisene på hyttene er for dyre, og om dette kommer til å hindre folk ifra å delta. Det blir lagt
inn forslag om å flytte rasespesialen til Hokksund camping. Da dette er et billigere alternativ, og man kan ha
utstillingen på selve campingplassen. Dette medfører at man ikke trenger å leie ekstra plass. Det er også mulighet
for dommer å bo på hotell i nærheten. Hokksund camping er ca 1 time ifra Oslofjord Convention Center, hvor
NKK Sandefjord holdes dagen før.
Maylen har satt opp oversikt over priser:
-

Furulund: rimeligste alternativ fra fredag til søndag: 2380 kr, inkludert håndklær, sengetøy, rengjøring og
frokost. For en familie på 4 (2 voksne, 2 barn), blir det billigste 3259 kr
Hokksund rimeligste alternativ 1200 kr, deadline for bestilling påsken 2020.

Styret avgir stemmer på styresiden på facebook, etter å ha vurdert hvilke alternativ de ønsker å gå for.

4. Bankkort til klubben
Det har vært vanskelig å komme i kontakt med banken, da det kreves personlig oppmøte av leder for å få tilsendt
bankkort. Det vil bli gjort et nytt forsøk denne uken, for å få dette til. Ansvar: Mona

5. Hann-hund liste
Det legges frem forslag om hann-hund liste. Da det har kommet tilbakemeldinger om at det er vanskelig å skaffe
seg oversikt over mulige hannhunder som er tilgjengelig for avl.
Styret er ikke enige når det gjelder evt kriterier for hann-hund listen, men håper å få opprettet en slik liste.
Grunnen for uenigheter er at RAS-dokumentet skal revideres, og det kommer mulige endringer dersom nytt
rasdokument blir godtatt på årsmøtet.
Et av forslagene er at hannhunder som er brukt på 3 kull, kan benyttes videre i avl dersom de har 75% HD-frie
resultater bak seg.

6. Endringer av RAS-dokumentet
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Rasdokumentet skal revideres. Det er kommet en mulig ny helseutfordring på rasen. Og dette bør blant annet inn
i RAS. Man ønsker også å tilføre mer statistikk som man skal innhente via helseundersøkelsen. Andre drøftinger
gjelder MH (moment 10), HD og generell helse.
Revidering av RAS, gjøres senere når styret har anledning til å møtes.

7. Neste styremøte
Mandag 2.septemer kl 19.30 på Skype
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