RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDET

AvIsrådet er en fagkomité, et arbeids- og rådgivende organ i rase- og avlsspørsmål. Avlsrådet
konsentrerer sin virksomhet om rasen Bichon Havanais.
AvIsrådet utfører sitt arbeid og gir sine råd innenfor rammen av klubbens lover/vedtekter,
vedtatte avlsmål og oppgaver som følger av vedtak truffet på årsmøtet eller i styret.
Ansvaret for avl ligger helt og holdent hos oppdretter.

Målsetting
•
•
•
•

Å arbeide for å bibeholde Bichon Havanais rasetypisk i relasjon til standarden.
Å arbeide for å redusere antall Bichon Havanais som belastes med arvelige defekter og
sykdommer.
Å arbeide for at rasen bibeholder gemyttet i relasjon til standarden.
Å arbeide for å opprettholde rasens genvariasjon.

Oppnevning:
Styret i Norsk Bichon Havanais Klubb oppnevner hvert år et avlsråd. Avlsrådet skal bestå av to
(2) medlemmer og én (1) leder. I tillegg kan det oppnevnes to (2) vararepresentanter.
Lederen oppnevnes særskilt av klubbens styre.
AvIsrådet rapporterer til klubbens styre.

Konstituering, funksjonsdyktighet m.v.:
På det konstituerende møtet oppnevnes:
a) Sekretær
b) Registerfører / arkivar
Et medlem kan ha flere funksjoner.
Lederen er ansvarlig for innkalling til rådets møter og utarbeidelse av saksliste for møtene.
Rådet fører protokoll over alle saker de har til behandling. Utskrifter av protokollen sendes
rådets medlemmer og til klubbens styreleder.
Alle opplysninger medlemmene får tilgang til gjennom sitt arbeid i rådet, skal behandles med
diskresjon for å unngå lekkasje av sensitive detaljer.
Avlsrådet er beslutningsdyktig når minst ⅔ av et fulltallig råd stemmer for en sak.
Konkrete spørsmål om avl skal, så langt det er mulig, besvares innen én (1) måned. Et hvert
svar skal være skriftlig og avgjørelsen begrunnet.
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Avlsrådet er ansvarlig for sin korrespondanse og arkivering av alt materiale de befatter seg
med, da dette er klubbens eiendom. All korrespondanse og alle arkiv skal i komplett form
overlates til neste avlsråd når nytt trer inn, evt til styret i NBHK dersom intet råd blir utpekt
eller valgt.

Avlsrådet skal:
1. Registrere og arkivere opplysninger om rasens helsestatus, herunder øyelysninger og
arvelige sykdommer.
2. Arbeide for å kartlegge rasens genvariasjon.
3. Informere om sykdommer og defekter via medlemsbladet og hjemmesiden.
4. Veilede om årsaksforhold ved arvelige sykdommer og defekter.
5. Registrere og arkivere utstillingsresultater, herunder også føre mestvinnerlister.
6. I god tid før klubbens årsmøte skal avlsrådet gi skriftlig årsberetning om sin virksomhet til
styret i NBHK. Avlsrådet skal, sammen med årsberetningen, skriftlig overlevere sitt
årsregnskap og sitt budsjett for det kommende året, etter normer fastsatt av styret.

Informasjonsarbeid overfor medlemmer og oppdrettere - registre
Avlsrådet skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte skal
oppfylle klubbens avlsmål om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fysisk og psykisk 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
behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller i register
godkjent av dem
7. behandle avlsspørsmål i form av råd til klubbens medlemmer
8. føre avlsmaterialets utstillings- og prøveresultater inn i register over stambokførte
hunder (f.eks. DogBase)
9. utarbeide og ajourføre register med resultater av undersøkelser for øyelidelser og andre
arvelige defekter
10. 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
11. drive objektiv informasjon om rasen internt og eksternt
I tillegg kan avlsrådet pålegges nærmere bestemte arbeidsoppgaver av styret.

Avlsrådets retningslinjer for avl
1.
2.
3.
4.

NKKs til enhver tid gjeldende avlsetiske retningslinjer skal følges
eiere av Bichon Havanais bør påse at egen hund blir patellaundersøkt og øyelyst
øyelysning anbefales ved fylte 2, 4 og 6 år. Patellaundersøkelse mellom 12 og 24 mnd
det kreves at øyelysninger ikke er eldre enn ett år ved paringstidspunkt
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5. det kreves at avlsdyr er patellaundersøkt og øyelyst uten anmerkning på arvelige
sykdommer
NBHK kan innføre restriksjoner dersom avl av Bichon Havanais ikke anses som
tilfredsstillende i forhold til målsettingen og i overensstemmelse med retningslinjer gitt av
avlsrådet med hjemmel i disse retningslinjene.

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

Offentliggjøring
Offentliggjøres statistikker og avkomsgranskninger, skal dette gjøres i generell og anonym
form, og materiellet må være representativt og bygge på dokumenterbare opplysninger. Slik
offentliggjøring skjer gjennom klubbens eget blad – Havaneser’n.
Overfor medlemmer er avlsrådet ved forespørsel forpliktet til å opplyse alle registrerte data
om hund i vedkommendes eie eller oppdrett.

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 styret i Norsk Bichon Havanais Klubb
Sørum, 25/1/2010

Signaturer:
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