
Bakgrunn for omstrukturering av avlsrådet NSBK 

NSBK har gjennom en årrekke hatt et avlsråd bestående av representanter for alle rasevarianter, som 

har jobbet med fokus på avl av klubbens raser. Mye godt arbeid har vært gjort, og mange dyktige 

oppdrettere har vært involvert gjennom årene. Formen på dagens avlsråd var tuftet på å samle og 

spre dokumentasjon som ikke var tilgjengelig for alle, noe dagens teknologi og databaser gjør 

overflødig.  

De siste årene har søkelyset på avl og oppdrett endret seg. Mye som tidligere var vel ansett er nå lagt 

bort, og sunnhet og genetisk variasjon er løftet frem i langt større grad enn før. Raseoppdrett har fått 

sterk konkurranse av avl av designerblandinger, og mange velger å stå utenfor de etablerte 

organisasjonene. Man må derfor tørre og tenke nytt i organisasjonssammenheng, for å aktualisere og 

oppdatere seg. 

Som en konsekvens av dette har styret i NSBK stilt seg spørsmålet: 

• Hvis klubben ikke hadde hatt et avlsråd og skulle opprettet et, ville det da hatt samme form 

som det avlsrådet vi har i dag? 

Svaret var nei, og dermed ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle ta for seg avlsrådets 

struktur og oppgaver, samt vurdere hva man gjør med valpelisten. Før man satte sammen 

arbeidsgruppa så hadde styret en diskusjon på hvilke kvalifikasjoner gruppens medlemmer skulle 

inneha. Styret kom frem til at det skulle være personer med god erfaring med avl og oppdrett, evne 

og vilje til å samarbeide, og tenke nytt. Arbeidsgruppen har bestått av klubbens sekretær Line 

Kristiansen som leder og koordinator, samt Øivind Storfjeld, Arild Schjølberg, og Arne Eian. Gruppen 

har jobbet pr epost og hatt møter på Skype. 

Gruppen har flyttet avlsrådets fokus bort fra godkjenning av kull og over på fremoverrettet arbeid 

med avl og helse. For å markere endringen endres også navnet fra Avlsrådet til Avls- og 

sunnhetsutvalget (ASU). ASU skal jobbe med å opplyse og informere, arrangere raseseminar og 

dommerseminar, RAS, diagnoser og DNA-tester på DogWeb, kvalitative helseundersøkelser, kjøpslov 

for dyr, og utarbeide anbefalinger for avl på klubbens raser. Valpelisten forsvinner ikke, men 

ordningen med godkjente kull opphører. Klubben vil fremdeles ha anbefalinger, men ansvaret blir 

lagt over på oppdrettere og valpekjøpere. 

Vi viser videre til det fulle dokumentet om struktur, oppgaver og valpelisten. 


