Mandat for komiteen for avl, helse og mentalitet
Komiteen for avl, helse og mentalitet (KAHM) er styrets fagkomite og arbeidsorgan i helse-,
rase- og avlsspørsmål. KAHM er et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på
oppdretter. KAHMs arbeid skjer ut fra klubbens lover, vedtatte avlsmål og oppgaver som
følge av vedtak i årsmøtet eller styret. KAHM skal ha en representant fra styret, som skal
holde styret løpende oppdatert på KAHM arbeid. Leder for KAHM tar formelle avklaringer
med styret.
GENERELT:




Alle som er med i KAHM har taushetsplikt, og opptrer som representant for klubben
også utenom møtene.
Alle som er med i KAHM bør generelt være forsiktige med uttalelser på sosiale
medier om temaer som er relatert til, eller kan oppfattes som relatert til, eget verv.
Alle som er med i KAHM plikter å følge Mattilsynets regler og forskrifter for
hundehold, hundetrening, håndtering og aktivisering.

OPPNEVNING:
Styret i NRRK oppnevner hvert år KAHM. Leder oppnevnes særskilt av klubbens styre.
KONSTITUERING, FUNKSJONSDYKTIGHET M.V.:
 Leder er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene.
 På det konstituerende møtet tildeles medlemmene sine hovedoppgaver, basert på
hva som er KAHMs prioriteringer i det kommende året.
 Alle opplysninger skal behandles med varsomhet fordi arbeidet kan medføre tilgang
på følsomme opplysninger.
 KAHM fører referat etter alle møte. Referatene skal lagres i NRRKs arkiv.
 Sekretæren i KAHM utarbeider en årsrapport til styret ved periodens slutt.
 KAHM skal sette opp budsjett til styret – KAHM er selv ansvarlig for å holde seg
innenfor det vedtatte budsjett.
ARBEIDSOPPGAVER:
KAHM skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte oppfyller
klubbens avlsmål:
 Mentalt og fysisk sunne hunder
 Eksteriørmessig akseptable hunder, i tråd med rasestandarden.
 Ta vare på den genetiske variasjonen for å bevare seleksjonspotensialet.
KAHM skal:
 Gjennomgå retningslinjer for valpeformidling hvert år
 Godkjenne kull for valpeformidling etter gjeldene retningslinjer
 Utarbeide en oversikt over årets valpekull, denne publiseres i RR-blad nummer en
påfølgende år
 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 KAHM

RÅDGIVNING:
Oppdrettere kan kontakte KAHM for å be om råd i avlsspørsmål.
VALPELISTE:
KAHMs ansvarlige for valpelisten skal utarbeide og ajourføre valpeliste på klubbens
hjemmeside. Alle medlemmer som har kull som oppfyller kravene for valpeformidling kan få
sine kull oppført på listen. Før kullet legges ut på valpelista, sjekker KAHM at kravene
oppfylles ved hjelp av følgende sjekkliste:
 Tidligst 3 måneder før forventet løpetid
 Kullinformasjon for tidligere kull er innsendt
 Dokumentasjon på krav til avlsdyrene skal mottas før valpeformidling legges ut.
(Informasjon som ligger tilgjengelig på skandinaviske kennelklubbsider er det ikke
nødvendig å sende dokumentasjon på)
 Oppdretter må ha en plan for kontroll av dermoid sinus (DS) før levering av valpene
finner sted.
 Tispen og hannhunden skal begge være HD-røntget og AD-røntget etter fylte 12
måneder, med resultat ”Fri for HD/AD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal
resultatet være registrert i Dogweb.
 Avlsdyrene skal ikke ha DS eller være operert for DS
 Avlsdyrene må ha oppnådd minst 2 x «very good» på offisielle utstillinger etter fylte 2
år, fra to forskjellige dommere.
 Tispen kan fra før av ha maksimalt 38 registrerte valper
 Hannhunden kan fra før ha maksimalt 38 registrerte valper i Norge, de siste 5 årene
før paring finner sted.
 Anbefaling: både tispen og hannhunden bør være fylt 30 måneder ved paring
 Anbefaling: avlsdyrene er mentaltestet.
 Avgift for valpeformidligen er betalt.
 Det skal stå dato for start av valpeformidling på valpelisten.
 Dato for forventet løpetid blir stående som da kullet ble meldt inn, selv om løpetiden
blir forsinket.
 Listen skal oppdateres med paringsdato, fødselsdato og kjønnsfordeling.
 Kullet skal fjernes ved 9 ukers alder, dersom ikke oppdretter gir beskjed om annet.
Dersom kullet skal stå på listen etter kullet er fylt 9 uker, skal det stå hvor mange
valper og kjønnsfordeling som er til salgs pr. aktuell dato for oppdatering.
 Kullet skal fjernes dersom det er mer enn 7 måneder siden valpeformidlingen ble
startet. Oppdretter kan be om forlengelse, og betale inn ekstra avgift pr. Måned.
 Dersom en tispe går tom eller paring utsettes, får oppdretter gratis valpeformidling
igjen på samme kombinasjon.

KENNELREGISTER:
KAHMs ansvarlige for kennelregistert skal oppdatere kennelregister på klubbens
hjemmeside gjeldende retningslinjer:
 Medlemmer av NRRK som har eget kennelnavn kan stå i kennelregisteret. Nye
kenneler som ønsker å bli ført opp i registeret, må sende med kopi av bekreftelse på
at de er innehavere av kennelnavn.
 Styret fastsetter den årlige avgiften for å stå i registeret. Avgiften gjelder for et
kalenderår (det vil si til neste årsskifte), uansett når på året man betaler.
 Betalingen skal være bekreftet mottatt av NRRKs forretningsfører eller bekreftet med
gyldig kvittering før kenneler føres opp i registeret.
 Den som er ansvarlig for kennelregisteret har ansvar for at alle som betaler legges ut i
registeret. Dersom det mangler opplysninger for å legge ut den aktuelle kennelen i
registeret, skal den som er ansvarlig for registeret etterspørre denne.
Økonomiansvarlig i styret gir beskjed om hvem som har betalt.
 Den som er ansvarlig for kennelregisteret skal i desember via e-post kontakte alle
som står i kennelregisteret, og minne om betalingsfrist i januar.
 Den som er ansvarlig for registeret, skal sørge for at det i desember legges ut en
påminnelse på NRRKs forum for oppdrettere om betaling av kennelregisteret for
kommende år.
 Betalingsfristen er 15. januar, og de som ikke har betalt innen 1. februar fjernes fra
registeret uten varsel.

