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Retningslinjer for Helse- og Avlskomiteen (HAK) 

 
1. Målsetning til HAK er: 

• å forbedre gjennomsnittet av rasen 

• å gi medlemmer tilbakemelding og råd på foreslått kombinasjon 

• styre valpeformidling gjennom å legge ut godkjente kull på hjemmesiden, svare på 

henvendelser 

• øke kunnskapen blant medlemmene om helse og avl 

 
2. HAKs overordnede mål er å fremme avl av hunder som 

• har god fysisk helse 

• lever lenge 

• er mentalt friske og stabile 

• er samarbeidsvillige og lærenemme 

• oppfyller krav til standarden 

• stor grad av genetisk variasjon 

• lavest mulig innavlsgrad 

 
3. Medlemmene av HAK bør ha en viss genetisk kunnskap. Har et medlem eller ressursperson 

behov for å gjennomgå relevant skolering, skal dette vektlegges. Utgiftene bekostes etter 

avtale med styret. 

 

4. HAKs oppgaver er å: 

• formidle godkjente kull for oppdrettere på klubbens nettsted og gi råd til valpekjøpere 

• administrere og gi tilgang til helseregisteret (samle inn info hundenes helse og død) og 

oppfordre medlemmer til å sende inn info 

• administrere sunnhetsfondet (bidra til støtte for pre-test og biopsi/obduksjon) 

• påvirke NKK, sammen med styret, til å utvide og forbedre Dogweb til å dekke NBSKs 

behov 

• spre kunnskap om arvelære og skape sunne holdninger i avlen 

• oppdatere lister over godkjente hannhunder, still going strong, Bernere 10+, og 

oppdretterlisten 

• formidle omplassering 

• berømme oppdrettere på høy levealder på kull (Oppdretterprisen) 

• legge til rette for SH-test 

• gi tilbakemelding på forespurte kombinasjoner 

 

5. HAK møtes regelmessig, ca. månedlig, men HAK har ikke møter i juli måned. Forespørsler på 

avlssaker må være innsendt til HAK innen 20. i måneden før. Saker innsendt etter dette blir 

behandlet på neste møte, fortrinnsvis første tirsdag hver mnd. 

 

6. For øvrig skal HAK forholde seg til Fellesinstruks for komiteer. 

 

Vedtatt av NBSKs styre den 5. juni 2019 


