
 
 

 
Norsk Hovawart Klubbs retningslinjer for avlsråd 

 
 
1. Avlsråd: 

Avlsrådet er styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. 
Avlsrådet er et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter. 
Avlsrådets arbeid skjer ut fra klubbens lover, vedtatte avlsmål og oppgaver som følge av 
vedtak i generalforsamlingen eller styret. 
Avlsrådet rapporterer til styret. 

2. Oppnevning: 
Styret i Norsk Hovawart Klubb oppnevner hvert år avlsråd. 
Avlsrådet består av 3 medlemmer. I tillegg kan det oppnevnes 2 vararepresentanter. 
Lederen oppnevnes særskilt av klubbens styre. 

3. Konstituering, funksjonsdyktighet m.v.: 
Lederen er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene. 
På det konstituerende møte oppnevnes: 
 
a) Sekretær, 
b) registerfører/arkivar, 
c) valpeformidler 
 
Et medlem kan ha flere funksjoner. 
Alle opplysninger skal behandles med varsomhet p.g.a. at arbeidet kan medføre tilgang på 
følsomme opplysninger. 
Avlsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av et fulltallig råd stemmer for. Rådet 
fører protokoll over behandlete saker. Utskrifter av protokollen sendes omgående til rådets 
medlemmer og styret. 
Konkrete spørsmål om avl skal, så langt det er mulig, besvares innen 1 mnd. Alle svar 
skal være skriftlig, og bør være begrunnet. 
Avlsrådet er selv ansvarlig for arkivering av materiale og sin korrespondanse. 
Innen 1. mars skal avlsrådet gi skriftlig rapport til styret om sin virksomhet i det 
foregående år. Videre skal avlsrådet innen 1. april overfor styret sette opp forslag til 
budsjett. Avlsrådet er selv ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet for 
avlsrådet. 

4. Arbeidsoppgaver: 
Avlsrådet skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte 
oppfyller klubbens avlsmål om: 



 

- psykisk og fysisk sunne hunder, 
- mest mulig fri for alvorlige arvelige sykdommer, 
- eksteriørmessig akseptable, 
- anvendelse til rasens bruksoppgaver, 
- å ta vare på den genetiske variasjon, for å bevare seleksjonspotensialet. 

 

Avlsrådet skal: 
- Forhåndsgodkjenne parringer i henhold til avlsbestemmelser for Norsk Hovawart Klubb, 
- behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsks Kennel Klubb eller 

register godkjent av denne, 
- behandle avlspørsmål i form av å gi råd til klubbens medlemmer, 
- føre avlsmaterialets utstillings- og prøveresultater inn i register over stambokførte 

hunder (for eksempel DogBase), 
- utarbeide og ajourføre register med resultater av undersøkelser for hofteleddsdysplasi, 

øyenlidelser og andre arvelige defekter, 
- på oppfordring underrette oppdretter, hannhundeier og evt. oppdretter av hannhunden 

om resultatene av undersøkelsene og andre opplysninger som avlsrådet har mottatt om 
tispen, hannhunden og/eller deres avkom, 

- utarbeide hannhundliste, 
- utarbeide valpeliste, 
- drive objektiv informasjon om rasen internt og eksternt. 
I tillegg kan avlsrådet pålegges nærmere bestemte arbeidsoppgaver av styret. 

 
5. Rådgivning: 

Tispeeiere som er medlem av klubben, kan be avlsrådet om forslag på hannhunder. 
Avlsrådet kan foreslå hannhunder som ikke står på hannhundlisten, men som oppfyller 
avlskravene til Norsk Hovawart Klubb. Tispeeier velger selv blant de foreslåtte. 
Avlsrådet kan fraråde avl på bestemte tisper og bestemte kombinasjoner. I så fall, skal 
vedtaket begrunnes skriftlig. 

6. Hannhundliste: 
Avlsrådet skal føre og ajourholde lister over avlshanner som oppfyller kravene i 
avlsbestemmelser for Norsk Hovawart Klubb. Hannhundeier kan bestemme at hunden 
skal slettes fra oversikten. 

7. Valpeliste: 
Avlsrådet kan videre utarbeide og ajourføre valpeliste. Alle medlemmer som har kull og 
som oppfyller kravene på forelderindividene får sine kull ført opp på listen. 
Valpelisten skal settes opp etter kullenes fødselsdato og inneholde følgende opplysninger: 
1 Oppdretters navn, adresse og telefonnummer. 
2 Kullets fødselsdato, antall, kjønn og farge. 
3 Hannhundens navn og registreringsnummer. 
4 Tispens navn og registreringsnummer. 
5 Opplysninger om forelderdyrenes premiering på utstillinger, jaktprøver, 

lydighetsprøver og sporprøver. 
6 Fridiagnoser for de antatt arvelige sykdommer som klubben oppfatter som 

alvorlige for rasen. 
 



 

8. Informasjon: 
Avlsrådet bør jevnlig gjennom klubbens blad orientere om generelle spørsmål i rasen - 
derunder utviklingstendenser, statistikker, avkomsgranskninger, godkjennelser, parringer, 
spesielle registrerte sykdomstilfeller etc. 
Avlsrådet bør også bidra til at det blir sendt stoff om rasen og dens bruksområder til andre 
hundetidskrifter og massemedia. 

9. Offentliggjøring: 
Offentliggjøres statistikker og avkomsgranskninger, skal dette gjøres i generell form og 
uten at eiernes navn nevnes, og materiellet må være representativt og bygge på 
dokumenterbare opplysninger. Slik offentliggjøring skjer i klubbens interne organer. 
Overfor medlemmer er avlsrådet ved forespørsel forpliktet til å opplyse alle registrerte 
data om hund i vedkommendes eie eller vedkommendes oppdrett. 
Tispeeier har videre krav på å bli orientert om alle registrerte data om foreslått hannhund - 
jft. Pkt. 8. 
På samme måte har eier av hannhund krav på alle registerte data om tispen som foreslås 
parret med hans/hennes hannhund. 

10. Diverse: 
Eierne må selv overfor avlsrådet dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som 
retningslinjene fastsetter. 
Om nødvendig må eierne også dokumentere at hunden oppfyller sunnhetskravene som til 
enhver tid fastsettes av klubben. 

 

Vedtatt av generalforsamlingen i Norsk Hovawart Klubb den 13. juni 2001.  
 
 


