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Høringsinvitasjon  
Da det høsten 2012 ble vedtatt i NKK av alle raseklubber skulle utarbeide en 
rasespesifikk avlsstrategi (RAS), var Norsk Boxerklubb (NBK) allerede godt i gang 
med gjennomføring av en helse- og atferdsundersøkelse på boxer i samarbeid med 
Norges Veterinærhøyskole (vedtatt på årsmøtet i 2012). Ettersom en viktig del av 
RAS var å beskrive nåværende status for så å beskrive kort- og langsiktige mål, var 
dette helt ideelt.  
 
I tillegg til selve helse- og atferdsundersøkelsen, vedtok NBKs årsmøte i 2012 at 
resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen skulle ses i sammenheng med 
resultater innhentet fra andre kilder som for eksempel forsikringsselskap og 
helseundersøkelser i andre land. Det ble fremhevet som positivt at helse- og 
atferdsundersøkelsen ville gi et datagrunnlag som også kunne brukes av 
veterinærhøgskolen til videre undersøkelser og ikke minst ville boxerens resultater 
kunne sammenliknes med andre rasers resultater. 
 
Da instruksen om å utarbeide RAS kom, vedtok styret å nedsette en gruppe som 
kunne arbeide frem et forslag til strategi. I tråd med anbefaling fra NKK ble det også 
vedtatt å involvere klubbens oppdrettere i arbeidet. 
 
RAS-gruppen som arbeidet frem forslaget til RAS strategi har bestått av  

• Line Orlund, leder 
• Cecilie Strømstad, representant fra avlsrådet 
• Wenche Eikeseth, eksteriørdommer og ”historiker” 
• Marit Andersen, mangeårig erfaring fra avlsrådsarbeid, oppdretter 
• Solveig Sandgren, oppdretter  

 
Klubbens avls- og brukshundråd har også vært aktive medspillere i arbeidet med å 
lage et godt grunnlag for RAS. 
 
Klubbens oppdrettere ble tidlig invitert til å gi innspill til alle områder av strategien, 
disse innspillene ble tatt med inn i arbeidet med å lage et utkast til RAS.  
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I tråd med årsmøtets vedtak i 2013, ble utkastet lagt frem på et oppdretterseminar 
som ble avholdt i desember. Det forslaget til rasespesifikk avlsstrategi som dere nå 
får til høring, har med seg innspillene fra denne konferansen. 
 
 
I sammenheng med utarbeidelse av RAS og som en følge av den helsekartleggingen 
som er gjort siste året, er det også arbeidet med nye retningslinjer for avl og oppdrett. 
Også disse retningslinjene ble diskutert på oppdretterseminaret.  
 
I tråd med årsmøtevedtaket, åpner styret nå for en siste mulighet til å komme med 
innspill til RAS-dokumentet. Vi ber også om kommentarer på de nye foreslåtte 
retningslinjene for avl og oppdrett. Innspill sendes til post@norskboxerklubb.no innen 
søndag 16. februar. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Norsk Boxerklubb 


