Norsk Kennel Klub
Raseforvaltning
Vedtatt av Hovedstyret 20.02.2013
I henhold til § 4-3 f) Vedta retningslinjer for raseforvaltningen

Formål
NKK skal bidra til utvikling av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig
behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard, bruksegenskaper, funksjonalitet og rasens sunnhet.
NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og medlemsklubber arbeider for NKKs formål på
sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKK nasjonalt og NKKs internasjonale forpliktelser.

1. Fédération Cynologique Internationale FCI
I FCIs «International Breeding Rules of the F.C.I.» :
«Kompetanse og ansvar for avl ligger hos medlemslandene og kontraktspartnere av FCI og inkluderer
avlsveiledning, overvåking av avlen, samt hold av stambokregister.»
«FCIs medlemsland og kontraktspartnere er forpliktet til å utarbeide egne avlsregler baser på FCI
Avlsregler, hvor avlsmålene er fastsatt. Slike regler må ta hensiktsmessig og rimelig hensyn til de
spesifikke bruksegenskaper hos de respektive rasene.»
Se forøvrig FCIs Breeding rules; www.fci.be
2. NORSK KENNEL KLUB
2.1 Oppgaver
- Delegerer oppgaven med forvaltningen av den enkelte rase til raseklubben.
- Registrering av godkjente raser.
- Tilrettelegge for registering av helsedata og aktiviteter.
- Utdannelse av dommere.
- Stambokføring /Registrering.
- System for ID-merking.
2.2 NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
- Vedta generelle etiske regler for avl og oppdrett, som forplikter medlemsklubbene.
2.3 Informasjon
- Gi generell informasjon om raseavlens verdier, både for samfunn og hundeeiere.
2.4 Kunnskapsformidling
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- Tilrettelegg for kunnskapsformidling til hundeeiere generelt og oppdrettere spesielt, ved
avholdelse av kurs, seminarer og utarbeidelse av trykksaker m.m.
3. RASEKLUBB/FORBUND
3.1 Generelt
Raseklubber/forbund har et særlig ansvar for forvaltning og ivaretakelse av sin(e) rase(r) og har som
følge av det rett til å foreslå for NKK avlsmessige tiltak/restriksjoner. Foreslå endringer og være
høringspart for endringer i regler som har avlsmessig betydning/verdi og forestå, så langt praktisk
mulig i henhold til generelle retningslinjer. Forvalte utdanning av dommere og andre funksjonærer
for virksomhet i klubbens regi og interesseområde. Formålet er at avl skal skje i ønsket retning
innenfor de rammer som er gitt i den til enhver tid gjeldende rasestandard, med fokus på helse,
atferd, bruksegenskaper og funksjonalitet.

3.2 Oppgaver
- Påse at klubben, inklusiv evt. avlsråd, handler i samsvar med FCI standard for rasen samt
FCIs og NKKs til enhver tid gjeldende regelverk, avlsstrategi og retningslinjer for avl.
- Oppmuntre oppdrettere til åpenhet i avlsarbeidet og tilrettelegge for deres kompetanseutvikling.
- Tilrettelegge og arbeide for at avlen foregår etter gjeldende rasestandard og med hensyn
til rasens bruksområder.
- Utvikle og vedlikeholde rasespesifikke avlsstrategier (RAS).

3.3 Sunnhet og helse
- Arbeide for at raseneksteriør skal ha en sunn anatomi harmoni med krav til at hunden
kan ha et langt og godt liv uansett funksjon.
- Arbeide for en mentalitet tilpasset rasens bruksegenskaper og samfunnskrav.
- Alltid ha rasens opprinnelige funksjon som utgangspunkt slik at overdrivelser eksteriørt
og mentalt ikke skjer.
- Legge vekt på at all virksomhet skjer med funksjonelt friske dyr.
- Eksteriøre overdrivelser som går på bekostning av rasens sunnhet og funksjonalitet må
unngås.

3.4 Helseundersøkelser
- Foreta helseundersøkelser basert på spørreskjemaer, fortrinnsvis i samarbeid med
fagfolk (som www.hundoghelse.no).
3.5 Avlsregler og retningslinjer
- Foreslå spesifikke avlsregler og/eller retningslinjer mht. sunnhet og helse, basert på bl.a.
helseundersøkelser og statistikker fra den norske og utenlandske rasepopulasjonen, i
samarbeid med NKKs Helseavdeling og Sunnhetsutvalg.
- Foreslå de viktigste avlskriterier i prioritert rekkefølge.
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Anbefale en fornuftig innavlsgrad for rasen.
Ta hensyn til mentalitet, bruksegenskaper, anatomi og rasespesifikke kjennetegn i
avlsregler.
Sørge for at avlsregler ikke er så strenge at oppdrettere vanskelig kan forholde seg til
dem og derfor går utenom klubben med sitt oppdrett.

3.6 Avlsråd
- Avlsrådets medlemmer bør ha god rasekunnskap, erfaring i hundeavl og kjennskap til
grunnleggende genetikk og avlslære.
- Arkivere helsedata for rasen.
- Holde seg à jour med resultater fra utstillinger og prøver.
- Være rådgivende for oppdrettere i avlsspørsmål og oppdrettervirksomhet.
- Gi veiledning ved valg av egnede avlsdyr.
3.7 Kompetanse
- Sørge for at raseklubbens styrende organer og utvalg har relevant kompetanse og
kunnskap.
- Deltagelse på NKKs avlsrådskurs, kynologikurs, organisasjonskurs og lignende.
3.8 Markedsføring og presentasjon av rasen
- Alltid å markedsføre og presentere rasen i henhold til gjeldende rasestandard.
3.9 Statistikker
- Så vidt mulig føre statistikk over rasens fysisk og psykisk helse, bruksegenskaper,
eksteriør og helsedata, og at dette gjøres tilgjengelig.
- Oppfordre eiere til å sende veterinærrapporter angående arvelige/antatt arvelige
helseproblemer til raseklubben.
- Gjøre statistikker tilgjengelig for medlemmene.
3.10
-

Avlsstrategier
Utarbeide kortsiktige og langsiktige avlsstrategier basert på både psykiske og fysiske
egenskaper. Hovedhensikten skal alltid være at kun funksjonelt friske dyr benyttes i
avlen.

3.11
3.12
-

Dommerkonferanser og raseseminarer
Utarbeide rasekompendier for dommere og oppdrettere.
Med jevne mellomrom avholde dommerkonferanser.
Med jevne mellomrom avholde raseseminarer for egne medlemmer.
Utstillinger/Prøver
Avholde prøver og spesialutstillinger for rasen.
Gi tillatelse til eller avslå søknader om deltakelse av rasen(e) på utstillinger i andre
klubbers/ forbunds regi.

3.13
-

Dommere
Bistå nye dommere (eksteriør/bruks/jakt) med rasekunnskap i form av rasekompendier
og annen nyttig informasjon.
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Til spesialutstillinger invitere dommere som har et samsvarende syn på rasen som
landets oppdrettere og raseklubben.

Misligholder raseklubben sin tillit som raseforvalter, kan NKK frata klubben forvaltningsansvaret.
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