
Retningslinjer tillitsvalgte

Norsk Polarhundklubb | Raseklubb for grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og canadian eskimo dog | Tilsluttet Norsk Kennel Klubb | Org.nr.: 984132182

Avlsråd
Mandat
Avlsrådene er styrets rådgivende organ i rase- og avlsrelaterte spørsmål og skal tas med på råd i alle raserelaterte 
spørsmål. Styret og avlsrådene har ansvaret for å følge opp klubbens formålsparagraf:

Norsk Polarhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase.  Norsk Polarhundklubb 
skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rase-
standard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

Avlsrådene skal utføre de av styret pålagte oppgaver i samsvar med nevnte formålsparagraf, med stor personlig integritet 
og til det beste for rasene. Avlsrådene skal arbeide for at oppdrett av klubbens raser foregår etter NKKs etiske grunnregler 
for avl og oppdrett og Norsk Polarhundklubbs retningslinjer for avl.
Ansvaret for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier.

Konstituering, funksjonsdyktighet m.v.
Avlsrådsleder er ansvarlig for at møter avholdes. På det konstituerende møte skal avlsrådets oppgaver fordeles på med-
lemmene. Hovedoppgavene er:
• Sekretæroppgaver; administrere avlsrådets e-postkonto.
• Oppdatere valpeliste, oppdretterliste og hannhundliste
• Webansvarlig til å betjene rådets hjemmeside.

Det er viktig at e-post sjekkes hyppig og at hjemmesiden oppdateres jevnlig.
På første møtet gjøres det oppmerksom på at alle opplysninger skal behandles med varsomhet.
Avlsrådet kan pålegge seg selv taushetsplikt i enkelte saker. Dette er spesielt viktig i saker som omhandler enkeltpersoner.
Avlsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar. Ved avstemming kreves vanlig flertall. 
Utskrift av protokoll sendes rådets medlemmer, det andre avlsrådet og styret.

Konkrete spørsmål om avl skal så langt det er mulig, besvares innen 14 dager. Alle svar skal være skriftlig med kopi til alle 
medlemmer av det enkelte avlsråd. Svarene skal være begrunnet.

Avlsrådet er selv ansvarlig for arkivering av materiale og korrespondanse. Makulering av viktig materiale må ikke fore-
komme uten styrets skriftlige samtykke.

Avlrådsarbeidet
Avlsrådet er styrets rådgivende organ i saker som vedrører rasespørsmål og avlsarbeide. Det er derfor meget viktig at med-
lemmene i et avlsråd besitter stor integritet og den nødvendige ekspertise om, og erfaring med den aktuelle rase. Det er 
også av helt avgjørende betydning at medlemmene i et avlsråd samarbeider konstruktivt, godt og tillitsfullt internt og har 
tillit fra oppdrettere og andre eiere av den aktuelle rase. Godt samarbeid mellom kubbens avlsråd er viktig. Avlsrådet kan 
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søke råd utenfra i spesielle tilfeller, veterinærer, m.v.

Avlsrådet må gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at resultatet er positivt og konstruktivt for rasen og 
besvare henvendelser fra oppdrettere, hannhundeiere og valpekjøpere. De svar som gis skal være korrekte og dokumen-
terbare. Løse spekulasjoner og antagelser må ikke forekomme. Henvendelser vedrørende valpekjøp bør besvares med 
valpeliste og informasjon om rasen. Alle oppdrettere skal behandles likt. Kontroversielle og prinsipielle henvendelser til 
avlsrådet besvares kun etter avtale med styret.

Overordnet mål
Avlsrådets mål er å lede avlen i en slik retning at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner:
• Er psykisk og fysisk sunne
• Er fri for arvelige defekter
• Er eksteriørmessige akseptable
• Bevarer de polare egenskapene
• Bevarer bruksegenskapene
• Ivaretar den genetiske variasjon for å bevare seleksjonspotensialet

Avlsrådets oppgaver
• Avlsrådene skal drive objektiv informasjon om rasene internt og eksternt og utarbeide informasjon om avl på den   
 enkelte rase
• Arrangere rasesamlinger
• Vurdere behovet for- og arrangere dommerkonferanser og rasemønstringer sammen med styret
• Utarbeide statistikker over HD, øyelysninger, registrerte valper og annen interessant informasjon
• Utforme advarsler til oppdrettere som bryter avlsreglene. Styret ved leder har ansvar for å sende ut.
• Utarbeide hannhundliste, valpeliste og oppdretterliste. Oppdateres jevnlig på hjemmesiden
• Påse at valpelista kun inneholder kull som tilfredstiller NP`s avlsregler og NKK’s etiske regler. Benyttes utenlandske   
 hunder må eier selv overfor avlsrådet dokumentere klubbens avlskrav
• Behandle søknader om dispensasjon fra Norsk Polarhundklubbs retningslinjer for avl. Hovedstyret i Norsk Polarhund  
 klubb er klageinstans for vedtak gjort av avlsrådet
• Avlsrådet viser til hannhundlista og dogweb hvis tispeeiere spør om forslag til hannhund å pare med. Avlsrådet er   
 behjelpelig med opplæring i dogweb hvis noen ønsker dette
• Informasjon til klubbens medlemmer (P-posten/websider)
• Besvare generelle henvendelser fra potensielle valpekjøpere skriftig
• Godkjente referater fra avlsrådets møter skal sendes til hovedstyret og andre avlsråd

Planlegging
• Utarbeide årsberetning til styret for det arbeid som er utført i perioden
• Utarbeide og oppdatere RAS etter retningslinjer fra NKK


