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OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
Rasekomitéene i NSBK oppnevnes av klubbens Styre.
arbeidsgruppe i rase- og avlsspørsmål og rapporterer til Styret.

Rasekomitéene

er

Styrets

Styret holder et felles møte med Komitéene hvert år. Saker som ønskes tatt opp sendes
Styrets sekretær. Rasekomiteens medlemmer SKAL også delta på NKKs avlsrådskurs annet
hvert år og ellers andre kurs hvis de ønsker det.
En av Komitéenes medlemmer skal fungere som kontaktperson mellom komitéene og
kontaktperson i Styret. Ved behov møter kontaktpersonen på Styremøter der Komitéene
og/eller Styret har behov for kontakt i behandling av enkeltsaker.
Rasekomitéene skal bestå av følgende:
*
Riesenschnauzer
*
Schnauzer
*
Dvergschnauzer
*
Bouvier des Flandres

2
2
4
2

-

3
3
5
3

personer
personer
personer
personer

RASEKOMITÉENES VIRKSOMHET OG MANDAT
Komitéene er et rådgivende organ, i form av at de skal gi råd og tips til oppdrettere av
klubbens raser og klubbens medlemmer for øvrig.
Representantene velger sin leder, lederen fungerer som ordstyrer og møteinnkaller.
Komitéene avholder møter etter behov og velger selv ut en referent på sine møter.
Møtereferater sendes omgående til Komitéenes medlemmer og til sekretæren i Styret.
I saker som krever avstemning er komitéen beslutningsdyktig når minimum 2/3 av
medlemmene er til stede. I saker som krever avstemning skal Styret ha en begrunnet
innstilling om komitéens beslutning for godkjennelse/vedtak.
Henvendelser som klubben mottar vedrørende klubbens raser sendes til den enkelte
rasekomité.
Komitèene utarbeider en Årsberetning til Styret om sin virksomhet i det foregående året.
Årsberetningen fremlegges for NSBKs medlemmer i innkallingen til klubbens Årsmøte.
Den skal inneholde en oversikt over rasenes status; antall registrerte kull (antall valper med
kjønnsfordeling, importer, HD- og Øyelysningsstatistikk, Hannhund avlsstatistikk).
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Informasjon om klubbens raser generelt fra inn- og utland.
Årsberetningen må sendes styret i samsvar med klubbens lover Kap 3 § 3.
Årsberetningen må gjøres enklere. Lages mer som oppsummering, detaljer kan hver enkelt
medlem finne direkte på DogWeb
TAUSHETSPLIKT
Medlemmene i Rasekomitéene har taushetsplikt og plikter å hindre at andre får adgang eller
kjennskap i saker som behandles. Saker kan ikke diskuteres eller tas videre til andre utenfor
Rasekomitéene eller Styret uten samtykke fra den saken gjelder eller dette er nødvendig for å
informere berørte.
RASEKOMITÉENES OPPGAVER
Komitéene skal påse at oppdrettere som får sine kull godkjent gjennom klubben følger ”NSBKs
Grunnregler for avl og oppdrett” og ”NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett”. Hos
oppdrettere hvor dette ikke gjøres skal det meldes ifra til Styret.
Komitéene skal rådføre seg med styret og årsmøtet i saker som har avgjørende betydning for
fremtidig avlsarbeid.
INFORMASJON
Komitéene skal orientere om klubben raser jevnlig gjennom medlemsblad/web, samt sende stoff
til andre tidsskrifter/massemedier.
Komitéene kan også så langt det er mulig hjelpe redaktøren med stoff til medlemsbladets
rasespalter.
Gi objektiv informasjon om klubbens raser.
OFFENTLIGGJØRING
Offentliggjøring statistikker og avkomgranskninger, gjøres i generell form og uten at eierens
navn nevnes. Materiellet må være representativt og opplysningene må kunne dokumenteres.
Overfor klubbens medlemmer er Komitéene ved forespørsel forpliktet til å opplyse om alle
registrerte data om aktuell hannhund eller tispe som skal benyttes i parring med deres hund.
OPPDRETTERMØTE/SEMINAR
Komitéene skal sammen med styret NSBK arrangere oppdrettermøte/seminar for klubbens
medlemmer/oppdrettere og dommere. Møtet kan inneholde f eks foredrag, kurs eller
debattforum for oppdrettere for utveksling av både kunnskap og erfaringer.
Oppdrettermøte/seminar skal fremme samarbeidet mellom Komitéene og oppdrettere for å
kunne iverksette tiltak til rasenes beste. Rasekomiteene skal være bidragsytere til en
dommerkonferanse/oppdrettermøte/seminar
RASEKOMITÉENES OPPGAVER
Arkivering; pr. dato finner man alle resultater på DogWeb, så vi ser ikke nødvendigheten av
papirutgaver
Utarbeide statistikker for: HD- og Øyelysning, avlsdyr; hannhund og tispe, andre
helserelaterte.
.
Å lage oversikt over innkommende resultater til hvert medlemsblad ser vi ikke nødvendigheten
av, da alt er tilgjengelig på DogWeb.
Skriftlige spørsmål om avl skal besvares innen 14 dager. Alle svar skal være skriftlige og
begrunnet.
Ved vanskelige saker der det vurderes som nødvendig kan Komitéen kontakte og be om
fagpersoners råd. Fagpersoner kan f eks være veterinær og NKKs Sunnhetsutvalg, som kan
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hjelpe med upartisk bistand i rase- eller avlsspørsmål. Alle opplysninger skal behandles med
varsomhet pga at arbeidet kan medføre tilgang på følsomme opplysninger.
Komitéene kan pålegges nærmere bestemte arbeidsoppgaver av Styret
Helseundersøkelser
RAS (dette dokumentet bør mottas som word-dok for redigering. Dokumentet skal være
levende, og som oppdateres etter behov)
Avlsrådets Rasekomiteer ønsker å bli tatt inn i diskusjoner med styret når det gjelder avl- og
oppdrett av klubbens raser, og ha en aktiv rolle i klubbens kynologiske arbeid.
GODKJENNING AV PARRING/KULL
Komitéene mottar planlagt/ventende kull innsendt av oppdrettere på skjemaet "Melding om
parring/valpekull”, se skjema ”NSBKs GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT”.
(Begrunnelse:

hvis oppdretter er i kontakt med rasekomité allerede i planleggingsfasen og be om godkjenning. Da
er det fortsatt mulighet påvirke hvilke hunder som bli paret sammen til å få en godkjent kull.
Oppdrettere bør kunne nyte kunnskapen til komité i en fase hvor det fortsatt kan gjøres noe med
resultatet, godkjent eller ikke godkjent.
Sjekker at oppdretter har betalt kontingent (ingen har rettigheter før medlemskapet er betalt).
Komitéene ber om oppdaterte medlemslister fra Styret, når dette er nødvendig.
Komitéen sjekker via sitt arkiv eller NKKs DOGWEB*, at de krav til sunnhet og premiering,
som klubben krever etter gjeldende regler, er oppfylt hos både tispe og hannhund som skal
brukes i avl.
Oppdretter må selv dokumentere at avlshundene fyller de kvalitetskravene som retningslinjene
fastsetter. Alle krav må være oppfylt før parring foretas.
Styret kan på innstilling fra Komitèen nekte godkjenning av bruk av hannhund eller tispe som
påviselig har vært dårlig avlshund.
Styret har på innstilling fra Komitèen anledning til ikke å godkjenne kull der hannhund eller
tispe er nært beslektet f.eks far/datter og mor/sønn kombinasjon.
Premiering/alder for alle raser
Avlshunder skal være premiert på utstilling med minimum Very Good fra to utstillinger. Den
ene premiegraden MÅ være oppnådd etter 18 mnd alder.
For kupert hund som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, må det
fremlegges dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse
benyttes eget skjema.
Tispe og hann skal være fylt 2 år ved parring. (alle raser).
Dvergschnauzer hannhund kan brukes i avl etter at den er fylt 18 mnd dersom den oppfyller
de øvrige krav.
Øyesykdom – Riesen og Dvergschnauzer
Både hann og tispe skal være øyelyst fri for påvist arvelig øyesykdom. Øyelysning skjer første
gang etter fylte 1 år. Øyelysning må ikke være eldre enn 1 år, ved parringstidspunktet.
Veterinærenes avlsanbefalinger for øyesykdommer følges til enhver tid. Se etter oppdatert
versjon.
Dvergschnauzer skal ha kjent øyelysningsresultat for å få registrert kull hos NKK
Hofteleddsdysplasi (HD) Riesen, Schnauzer, og Bouvier
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Både tispe og hannhund bør være fri for HD (A og B). Det kan brukes resultat C mot fri når det
er andre sterke kvaliteter som veier for bruk av hunden. Det henstilles til oppdrettere å sørge
for at avkom fra valpekull blir HD-røntget. Rasekomitèen kan nekte godkjenning av kull, der
dokumentert stor utbredelse av HD forekommer på foreldredyrenes linjer. Dersom tispen /
hannhunden tidligere kun har vært brukt en gang og forekomstene av HD kun ligger på
tidligere avkom, vil godkjenning av nytt kull ikke bli avslått, da det vil være uklart hvilket av
foreldredyrene som har bidratt til forekomsten.
På grunn av liten populasjon blant riesenschnauzer salt/pepper kan hund med C-hofter pares,
dog kun med hund med A-hofter. Rasens utvikling og populasjon vurderes av rasekomiteen til
enhver tid mht. nødvendigheten av dette.
Merk: I tilfeller der hunden er røntget både i Norge og annet land, er det HD resultat fra Norge
som gjelder.
Hypotherose (thyroxin) Riesen
Det anbefales at både hann og tispe skal være testet for Hypotherose/Tyroksin
Hannhunden
Hannhund som debuterer som avlshund bør ikke brukes på mer enn 3 tisper av forskjellige
linjer. Deretter bør hunden ha ett opphold på 18. mnd. slik at en oversikt over sunnhet på
avkom foreligger før videre avl godkjennes,
SJEKK MED ALVSSTATESTIKKEN. Eier/oppdretter av hannhund skal ha skriftlig informasjon om
sunnhetsgrad på avkom og om hannen tillates brukt i videre avl eller ikke.
Bruk av utenlandske hunder (alle)
For hann og tispe med registrering i utlandet, må kopi av hundens
stamtavle/registreringsbevis, HD/øyelysningsresultat, testikkeldokumentasjon eller
kritikkskjemaer som bekrefter utstillingsresultater, eller championatbevis vedlegges innmelding
av parring/valpekull.
Insemineringskull (alle)
I de tilfelle der hannhunden lever, stilles samme avlskrav som til øvrige hanner. For
utenlandske hunder må alle data vedlegges søknaden. I de tilfelle der hannhunden er død,
vedlegges alle data søknaden, og godkjenning vil vurderes i hvert enkelt tilfelle i styret etter
innstilling fra komiteen. Ellers gjelder krav som for øvrige kull.
Ensidig avl
Gjentagelse av kombinasjon for Riesen, Schnauzer og Dvergschnauzer. Ved gjentagelse av en
kombinasjon skal valpene fra det første kullet være minimum 18 mnd før tispen pares på nytt.
Det må vedlegges tilgjengelig dokumentasjon på helse, (øyenlysning, HD og evt. annet)
Dersom det første kullet var på mindre enn 3 valper kan denne regelen fravikes.
Bouvier; Dersom det første kullet var på mindre enn 3 valper kan denne regelen fravikes.
Lignende fravikelse kan vurderes for Riesen S/P og Dvergschnauzer hvit.
Matadoravl – Riesen, Schnauzer, Dvergschnauzer og Bouvier
En hann ønskes ikke som far til mer enn X % av valpene født i en 5-års periode.
Oversikt over X % i antall valper legges ut for hver rase hvert år, slik at det justeres.
Max. Antall kull pr. tispe er 5 kull. Minimum 1 år mellom hvert kull. (Ihht NKKs etiske
retningslinjer for avl og oppdrett.)
Pr. dato har vi for
Dvergschnauzer sort, s/s, s/p, hvit, fra samlet antall 2%
Bouvier, Riesenschnauzer og Schnauzer per rase 20%
Godkjente kull sendes omgående til webmaster for annonsering.
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*) DOGWEB: NKKs hundedatabase, www.dogweb.no. Nyttig verktøy for arbeid i Rasekomitéene. Alle registrerte data
på hunder registrert i NKK. Utstillings-, HD-, AA- og øyelysningsresultater samt stamtavler er tilgjengelig.

ANBEFALINGER:
Øyesykdom – Riesen, Schnauzer, Dvergschnauzer og Bouvier
Det anbefales øyelysning ved 1 år, 4 år og 7 år for øvrige.
Schnauzer; Det anbefales at avlsdyrene er øyelyst fri for påvist arvelig øyesykdom (PRA og
Juvenil Katarakt)
Mentaltester
En god start er å anbefale/oppfordre oppdretterne til testing av avlsdyrene, men det er
foreløpig ingen krav.
KLUBBENS VALPELISTE
Raserepresentantene sender etter godkjenning av et valpekull opplysninger om kullet til
klubbens webmaster. Web-master sørger for at kullene blir annonsert på klubbens
hjemmeside,
HUSK at valpekullet IKKE skal ligge lenger enn 10 uker på websiden etter at valpene
er født
Det rasekomiteenes oppgave og følge med der
Redaktør henter selv disse opplysningene på websidene.

Følgende opplysninger skal sendes til webmaster:
Dato: valper ventes/født.
Far: (tittel), navn og reg. nr.
Mor: (tittel), navn og reg. nr.
Oppdretter: navn, adresse, telefon/mob, mailadr, webadr
Hundens meritter:
Oppdatering av hva som er født gjøres enten fra raserepresentanten eller fra oppdretter.

*ref. klubbens lovene §2-1
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