
Retningslinjer raseråd Norsk Bassetklubb 

Raseråd er styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase og avlsspørsmål. Raserådet er et 

rådgivende organ. Ansvaret hviler på oppdretter. Raserådets arbeid skjer ut i fra klubbens 

lover, vedtatte avlsmål og oppgaver som følge av vedtak i generalforsamling eller styret. 

Raserådet rapporterer til styret. 

Raserådene 

Styret oppnevner raseråd. Medlemmene må være medlem i klubben. Tre/ fem personer, 

valpeformidler er en av dem. De velges for to år av gangen. 2/3 for et år første gang. Ledere 

oppnevnes særskilt av klubbens styre. 

Medlemmene bør velges ut i fra sine kunnskaper om rasen, og om avl. Det er spesielt viktig 

med god kunnskap om avl. 

Ikke slik at de må kunne alt, det er også viktig at de blir kurset. 

Raserådene har de siste årene fått tilbud om kurs (NKK arrangerte kurs), og noen har deltatt 

på disse. Medlemmer av raserådene må være villige til å delta på kurs. 

Et raseråd for hver av de fire største rasene BAN, BH; BFDB; PBGV, for de minste BBDG; 

GBGV, en kontaktperson. Denne fungerer også som valpeformidler for rasen. Kontaktperson 

for GBGV kan få hjelp hos PBGV. For BBG hos BAN. En raserådssekretær. 

Styremedlemmer kan ikke sitte i raseråd. 

Lederen av raserådet er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for 

møtene. Raserådene velger selv sin valpeformidler. 

Alle opplysninger skal behandles med varsomhet pga at arbeidet kan medføre tilgang på 

følsomme opplysninger. 

Raserådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av et fulltallig råd er til stede. 

Det føres protokoll over behandlede saker. Utskrifter av protokollen sendes omgående til 

rådets medlemmer og sekretær. 

Konkrete spørsmål om avl, skal så langt det er mulig, besvares innen 1 mnd. Alle svar skal 

være skriftlig, og begrunnet. 



Klage på raserådenes avgjørelser kan overprøves av styret. 

Raserådet er selv ansvarlig for arkivering av materiale av sin korrespondanse. 

Innen 31.12 hvert år, skal raserådet gi skriftlig rapport til raserådenes sekretær om sin 

virksomhet i det foregående år. Denne skal inneholde antall møter, anbefalte parringer osv. 

Arbeidsoppgaver 

Raserådet skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte 

oppfyller klubben avlsmål om: 

Drive objektiv informasjon om rasen internt og eksternt 

Psykisk og fysisk sunne hunder 

Mest mulig fri for alvorlige arvelige sykdommer 

Eksteriørmessige akseptable  

Anvendelse til rasens bruksoppgaver 

Ta vare på den genetiske variasjon, for å bevare seleksjonspotensialet 

Om det er bestemt at rasen skal ha krav til avlsdyr, (disse kan være forskjellige for de enkelte 

rasene), utarbeide evt krav til avlshunder. Disse skal godkjennes av styret 

Utarbeide hannhundliste og ajourføre en liste over alle rasenes hannhunder som tilfredsstiller 

de til enhver tid gjeldende krav. 

Holde oversikt over arvelige sykdommer 

Behandle avlsspørsmål i form av å gi råd til klubbens medlemmer 

Anbefale parringer 

De kan også si fra når det er en parring de ikke syns burde skje. 

At NKK sine etiske regler for avl overholdes. 

I tillegg kan raserådet pålegges nærmere bestemte arbeidsoppgaver av styret 

Hannhundliste 

Hannhundliste skal inneholde opplysninger om: 

Hundens navn og regnr 

Eier 



Utst/ prøve res 

Fri for symptomer på aktuelle alvorlige sykd 

 

Hannhundeier kan kreve hunden strøket fra liste 

Tispe eiere som er medlem av klubben kan be raserådet om forslag på hannhunder. 

Raserådet kan foreslå hannhunder som ikke står på hannhundlisten. 

Tispeeier velger selv blant de foreslåtte. 

Raserådet kan fraråde avl på bestemte tisper og bestemte kombinasjoner. I så fall skal 

vedtaket begrunnes skriftlig. 

En tispeeier kan be om å få forslag på hannhund. 

Tispeeier er selv ansvarlig for å ta kontakt med hannhundeier. 

Raserådssekretær. 

Det oppnevnes en sekretær for raserådene samlet. Denne har ansvaret for arrangering av 

seminarer, kurs i samråd med, og etter ønsker fra raserådene/ styret. Denne velges for to år av 

gangen. 

Denne oppnevnes av styret, uavhengig av rase, og kan være medlem i et av raserådene. 

Sekretæren skal også lage årsberetning for raserådene ut i fra rapporter fra de enkelte raseråd. 

Valpeformidlers oppgave. 

Formidle de kull som blir innmeldt. Innmelding av valpekull skal gjøres på ferdig tilsendt 

skjema. Her skal alle opplysninger om foreldredyr være med. 

Sørge for at valpelisten kommer ut på klubbens hjemmeside. 

Valpeliste 

Alle medlemmene som har kull, og som oppfyller kravene til foreldreindivene satt av det respektive 

raseråd,  får sine kull 

oppført på listen 

Oppdretters nav, adresse, tlf nr 

Kullets fødselsdato, antall, kjønn. 

Hannhunden navn og reg nr Tispens navn regnr 



Opplysninger om foreldredyrenes premieringer, utst, prøver o l 

Fridiagnoser 

Informasjon 

Raserådet bør jevnlig gjennom klubbens blad orientere om generelle spørsmål i rasen. 

Derunder utviklingstendenser, statistikker, avkomsgranskninger, godkjennelser, parringer, 

spesielle registrerte sykdommer osv. 

Raserådet bør også bidra til det blir sendt ut stoff om rasen og dens bruksområde til klubbens 

medlemsblad og hjemmeside. 

Offentliggjøring 

Offentliggjøres statistikker og avkomsgranskninger, skal dette gjøres i generelle form uten at 

eiers navn nevnes, og materiellet må være representativt, og bygge på dokumentbare 

opplysninger. Slik offentliggjøring skjer i klubbens interne organer 

Overfor medlemmer er raserådet ved forespørsel, forpliktet til å oppgi alle registrerte data om 

hund i vedkommendes eie, eller vedkommendes oppdrett. 

Diverse 

Eierne må selv overfor raserådet dokumentere at hunden fyller de krav som retningslinjene 

fastsetter. 

Om nødvendig må eierne også dokumentere at hunden oppfyller sunnhetskravene som til 

enhver tid fastsettes av klubben 

Vedtatt i styret i Norsk Bassetklubb den 3.08.2009, redigert 01.01.2015. 


