
Grovskisse omstrukturering avlsråd: 

• Navneendring: Avls- og sunnhetsutvalg (ASU) 

Struktur 

• ASU bør bestå av en representant fra hver av rasene, totalt fire, pluss en leder. Hele utvalget 

vil da bestå av fem personer. Siden arbeidsmengden hva angår rapporter og statistikker vil 

være noe høyere for dvergschnauzer enn de andre tre må denne raserepresentanten bistås 

av øvrige medlemmer i utvalget i dette arbeidet.  

• Leder av utvalget har et ansvar for å delegere hvem som skal gjøre hva, herunder hvem som 

skal bistå raserepresentant for dvergschnauzer med hva. 

• Dersom det viser seg nødvendig kan ASU utvides ytterligere med en raserepresentant for 

dvergschnauzer. 

• Leder er styrets kontaktperson, og skal holde styret orientert om utvalgets arbeid. 

• Man skal ikke inneha verv i ASU og klubbens hovedstyre samtidig. 

Møtefrekvens 

• Utvalget skal ha minimum tre møter på Skype pr år, pluss et fysisk møte i sammenheng med 

klubbens årsmøte.  

Oppgaver 

• Opplyse og informere 

• RAS (herunder årsrapporter og statistikker) 

• Jobbe for å sette seg inn i nye tester og diagnoser, og dersom dette blir ansett som troverdig 

av fagfolk, å videre få mest mulig av disse inn på DogWeb. 

o Alle diagnoser og DNA-prøver som blir godtatt av NKK.  

• Initiere og gjennomføre kvalitative helseundersøkelser. 

• Arrangere raseseminar og dommerseminar, i samarbeid med styret 

o Raseseminar arrangeres årlig, i forbindelse med årsmøtet. 

o Det kan i tillegg til ressurser i klubben hentes inn eksterne forelesere, som kan bidra 

med kunnskap om eksempelvis genetikk, førstehjelp, mentalitet, pelsstell med mer. 

o Raseseminaret skal streames, slik at det også kan følges av folk som ikke er tilstede. 

• Jobbe langsiktig med NKK for å få på plass en kjøpslov som gjelder for dyr. 

o Her kan man jobbe både med RAF samt jakthundalliansen, da dette er i alles 

interesse. Se på muligheten for å fremme dette som sak på RS, da et slikt vedtak der 

ikke gir NKK annen mulighet enn å jobbe med saken. 

• Utarbeide anbefalinger for avl på klubbens raser, som skal være lette for valpekjøper å 

forstå. Videre henvisning til NKKs grunnregler. 

Valpelisten 

• Oppdretter står selv ansvarlig for informasjon. 

• Oppdretter skal være medlem i klubben. 

• Valpelisten slik den er pr i dag har mistet sin funksjon. Kravene er lave, og det å ha et 

godkjent kull er ingen kvalitetsbetegnelse.  

a) Fjern klubbens egne krav, sidestilles med det som kreves for å registrere valper i NKK 

b) Klubben skal ha anbefalinger til helse-, utstilling, bruksresultater, men overlate til 

valpekjøper å sjekke om disse anbefalingene er gjennomført på et kull de er interesserte i 



-  Anbefalingene (ikke krav) skal være lett tilgjengelige for valpekjøpere, samt lette å 

forstå. Fortrinnsvis ikke flere enn fem punkter. 

- Valpekjøper må gjøres oppmerksomme på eventuelle konsekvenser ved å kjøpe valp 

som ikke følger klubbens anbefalinger. 

c)  ASU skal lage et enkelt skjema, som opplyser valpekjøper om foreldrenes helsetester, 

utstillingsresultater og annet (se forslag til oppsett, hvilke rubrikker som skal føres opp er 

oppe til vurdering). 

-  Dette gir valpekjøper et overblikk og enkelt sammenligningsgrunnlag. 
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• Dersom det avdekkes ved stikkprøver at oppdretter har oppgitt feilaktige opplysninger i 

klubbens skjema så fjernes kullet fra valpelisten, og oppdretter ilegges et års karantene for 

publisering av kull via klubben. 

 

 


