
RETNINGSLINJER FOR AVLSKOMITÈEN I NORSK RHODESIAN RIDGEBACK KLUBB 
 
 
AVLSKOMITÈ 
Avlskomitèen (AK) er styrets fagkomitè og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. AK er et rådgivende 
organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter. AKs arbeid skjer ut fra klubbens lover, vedtatte avlsmål 
og oppgaver som følge av vedtak i generalforsamlingen eller styret. AK skal ha en representant fra 
styret som skal holde styret løpende oppdatert på AKs arbeid. Leder for AK tar formelle avklaringer 
med styret. 
 
OPPNEVNING 
Styret i NRRK oppnevner hvert år AK. AK består av 3 - 5 medlemmer, inklusive styrets representant. 
Lederen oppnevnes særskilt av klubbens styre. 
 
KONSTITUERING, FUNKSJONSDYKTIGHET M.V.: 
Lederen er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene. 
På det konstituerende møtet tildeles medlemmene sine hovedoppgaver basert på hva som er AKs 
prioriteringer i det kommende året. 
 
Alle opplysninger skal behandles med varsomhet pga at arbeidet kan medføre tilgang på følsomme 
opplysninger. AK fører protokoll over behandlede saker. Utskrifter av protokollen sendes omgående til 
AKs medlemmer. Sekretæren i AK lager en årsrapport til styret ved periodens slutt. AK skal sette opp 
budsjett til styret - AK er selv ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjett for AK. 
 
ARBEIDSOPPGAVER 
AK skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte oppfyller klubbens 
avlsmål som er: 
 

• Mentalt og fysisk sunne hunder 
• Eksteriørmessig akseptable hunder, i tråd med rasestandarden. 
• Ta vare på den genetiske variasjonen for å bevare seleksjonspotensialet. 

 
Avlskomitèen skal: 
 Gjennomgå retningslinjer for valpeformidling hvert år 

Godkjenne kull for valpeformidling etter gjeldene retningslinjer 
 Påse at kullopplysningene blir arkivert og evt. publisert 
 Arrangere dommerkonferanser i samarbeid med styret 
 Motivere oppdretterne til samarbeid og informasjonsutveksling 
           Informere og motivere for å øke fokus på mentalitet hos RR 
 Utarbeide og revidere rasekompendium og generell informasjon om rasen 
 Utarbeide og holde oppdatert websider med informasjon om sykdommer i rasen 
 Hjelpe oppdrettere med sinuskontroll 

Selv oppnevne arbeidsgrupper ved behov for å få utført spesielle oppgaver, slike rapporterer     
da til AK 

 
RÅDGIVNING 
Oppdrettere kan kontakte AK for å be om råd i avlsspørsmål. 
 
VALPELISTE 
AK skal utarbeide og ajourføre valpeliste på internett. Alle medlemmer som har kull som oppfyller 
kravene for valpeformidling får sine kull oppført på listen. AK sjekker at kravene oppfylles før kullet 
legges ut. Valpeformidler er en del av AK. Valpeformidler skal gi informasjon om rasen til interesserte 
kjøpere.  
 
 


