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Avls- og helseutvalgets retningslinjer 

Retningslinjer for Avls- og helseutvalget i Norsk Eurasierklubb (NEK). Revidert januar 2020 

 
 
Styret i Norsk Eurasierklubb oppnevner Avls- og helseutvalget (AHU) som består av 
minimum 4 personer: 1 leder, minst 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
 
 

Hensikten med AHU 

AHU fungerer som styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål.  
AHU skal drive rådgivnings- og informasjonsarbeid for at rasearbeidet på best mulig 
måte oppfyller Norsk Eurasierklubbs avlsmål om: 
 

• Mentalt og fysisk friske hunder 
• Eksteriørmessig rasetypiskhet 
• Lavest mulig grad av innavl 

 
 

Organisering av AHU 

Leder er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møter 
og å se til at alle oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid.  
Andre oppgaver fordeles innad i utvalget etter avtale.  
AHU dokumenterer skriftlig alle behandlede saker. AHU er beslutningsdyktig ved 2/3 
flertall. 
AHU skal samarbeide tett med styret, og det skal årlig avholdes samarbeidsmøte 
mellom AHU og styret. 
 
 

Arbeidsoppgaver 
• AHU skal på forespørsel komme med anbefalinger til styret i forhold til 

populasjonens utvikling 
• AHU skal besvare helse- og avlsspørsmål fra klubbens medlemmer. Svarene 

skal være skriftlig og skal begrunnes. 
• AHU skal utarbeide og vedlikeholde nødvendige helse- og avlsskjemaer. 
• AHU skal drive generell analyse av rasen (mht. Utviklingstendenser, 

statistikker, spesielle registrerte sykdomstilfeller etc.), og bør jevnlig gjennom 
klubbens medlemsblad og/eller nettside orientere om generelle helse- og 
avlsspørsmål. 

• AHU skal drive informasjonsarbeid om rasen internt og ekstern. 
• AHU skal utarbeide forslag til revisjon av RAS 
• AHU skal utarbeide årsrapport om aktiviteter 
• AHU skal være ambassadør for rasen 
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Annet 
Dersom helsestatistikker offentliggjøres, skal dette gjøres i generell form. 
Materiellet må være representativt og bygge på dokumenterbare 
opplysninger. 
AHU er et rådgivende organ, ansvar for avl innen rasen hviler dog på den enkelte 
oppdretter. 
Oppdretter kan gjennom AHUs arbeid få hjelp til en vurdering av parring i forhold til 
den til gjeldende avlsstrategi.  
 
 
 
Medlemmer i AHU forplikter seg til å delta (personlig eller elektronisk) ved minimum 
2/3 av komitéens møter. I motsatt fall informeres styret i Norsk Eurasierklubb som tar 
vervet opp til revurdering. 
 
I ethvert verv i Norsk Eurasierklubb skal man opptre med for folkeskikk og respekt for 
ulike meninger, også utad på sosiale medier. Man har ansvar for at de formelle og 
etiske normer og retningslinjer etterfølges. 
 
AHU skal være ambassadør for rasen, og AHUs medlemmer skal følge klubbens 
avlsretningslinjer. 
 
Medlemmer i AHU har taushetsplikt, og denne skal overholdes! 
 


