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1 Formål 
Formålet med arbeidsinstruksen er å tydeliggjøre arbeidsoppgaver, arbeidsform, ansvar og 

myndighet for NGKs Avlsråd (AR). Arbeidsinstruksen skal benyttes som et verktøy for å sikre 

kontinuitet og metodikk i arbeidet.   

Avlsrådet selv eller styret kan ta initiativ til endring av denne arbeidsinstruksen ved behov. 

Endringer skal godkjennes av NGKs styre. 

 

Figur 1 - Organisering i avlsrådet 

Avlsrådet skal arbeide med formål om å utvikle rasen i henhold til klubbens vedtekter, formål og 

strategier, og benytte seg av langsiktige visjoner i sitt arbeid. Dette beskrives nærmere i klubbens 

RAS.  
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2 Tiltredelse og ansvar 
Leder for avlsrådet oppnevnes av styret. Nye medlemmer til avlsrådet kan foreslås av medlemmer 

i AR og styret i NGK. Nye medlemmer til AR skal alltid godkjennes av både leder av avlsrådet og 

styret i NGK. AR konstituerer seg selv. 

Medlemmene i AR skal i størst mulig grad komplimentere hverandre med kompetanse innen 

primæroppgavene til avlsrådet og avlsrådets organisasjon, og tilsettes for en avtalt 

funksjonsperiode for å i størst mulig grad oppnå kontinuitet i avlsrådets arbeid. 

Funksjonsperioden kan fornyes inntil 3 ganger.   

Medlem av avlsrådet skal fratre i behandling av saker hvor vedkommende er inhabil.  

 

2.1 Avlsrådets ansvar 

Avlsrådets primære ansvar er å: 

› Være styrets rådgivende organ i avlsspørsmål. 

› Gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl. 

› Holde seg oppdatert på anerkjent forskning og vitenskapelige arbeider som gjelder 

avlsarbeid. 

› Bidra til å spre informasjon basert på slike arbeider. 

› Følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene. 

› Utrede saker som styret ønsker det skal behandle. 

› Kunne ta opp saker angående avlsspørsmål på eget initiativ. 

Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle 

avlsspørsmål skal være godkjent av styret. 

 

2.2 Styrets ansvar 

NGKs styre er ansvarlig for avlsarbeidet med rasen i Norge, men avlsrådet er klubbens rådgivende 

organ og delegert de oppgaver som tilhører dette. Styret skal der hvor avlsrådet ber om det bistå 

avlsrådet i prinsipielle avgjørelser.  

 

3 Ressurser og myndighet 
Avlsrådet disponerer klubbens systemer som hjemmeside, sosiale medier og arkivsystemer.   
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4 Avlsrådets oppgaver 
Avlsrådet arrangerer sine egne møter.   

 

4.1 RAS – Rasespesifikke avlsstrategier 

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy 

for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. 

NGK skal ha egen skriftlig avlsstrategi (RAS) utviklet av NGKs avlsråd. RAS skal inneholde rasens 

kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. 

Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS.  

Helse er et omdiskutert tema, og RAS-arbeidet er et konkret tiltak både for å forebygge (valg av 

avlsdyr uten helseproblemer) og testing (eksempelvis kondisjonstesting), kan iverksettes.  

RAS-dokumentene skal være levende dokumenter som evalueres årlig, og som brukes aktivt av 

oppdrettere i deres avlsarbeid. Norsk Kennel Klub har stor tro på at RAS-arbeidet vil føre til en 

konkret bedring av helsestatus for raser med større utfordringer, samt sikre fortsatt god helse på 

det flertallet av raser hvor helsen generelt er god. 

Klubbens RAS skal revideres formelt hvert 5'te år.   

Informasjon og veiledere om RAS finnes på NKK sine hjemmesider.  

 

4.2 Helse 

Avlsrådet skal i sitt arbeid og i sine råd alltid vurdere helse som en primærparameter, og arbeide 

for at avl av gordonsetter skjer i ønsket retning – både når det gjelder rasestandard og rasens 

sunnhet.   

Helseundersøkelser og datagrunnlag for disse – både gjeldende og utvikling fra tidligere 

helseundersøkelser skal legges til grunn for avlsrådets vurderinger.   

Avlsrådet har ansvaret for å lagre data fra helseundersøkelser på klubbens arkivområdet, slik at 

dette er sikret på en forsvarlig måte.   

Avlsrådet har ansvaret for å gjennomføre helseundersøkelser ved behov, på eget initiativ.   

Avlsrådet skal utarbeide statistikker på relevante sykdommer og helseutfordringer, og presentere 

dette i egnet forum.  

Avlsrådet er pålagt av tidligere generalforsamling å følge med på HD-utviklingen hos rasen, og 

føre statistikk over dette.   

Avlsrådet skal følge opp utviklingen med kloløsning hos rasen, og fatte tiltak basert på 

helsemessige vurderinger. Innmeldte tilfeller registreres i Datahound. Avlsrådet integreres i 

pågående helseprosjekt, og benytter utviklingen og resultatene fra prosjektet i sitt arbeid.   
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4.2.1 Arvelige defekter 

Gordonsetteren skal holdes mest mulig fri for arvelige defekter og det er avlsrådets plikt 

å følge med utviklingen på dette området innen rasen. 

Avlsrådet skal tilstrebe å holde seg oppdatert på forskning innen dette feltet, og med 

dette som grunnlag, foreslå bekjempelsestiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede 

klubbens medlemmer. 

Kvalitetssikrede sykdommer skal registreres i Datahound etter tillatelse fra eier.   

 

4.3 Eksteriør og regelverk 

Avlsrådet skal i sitt arbeid ha fokus på å opprettholde eller forbedre rasens eksteriør og sin 

rasetypiske egenskap.  Gordonsetterens rasestandard skal alltid ivaretas og ses i sammenheng 

med jaktlige egenskaper som brukshund/jakthund.   

Avlsrådet skal holde seg oppdatert på til enhver tid gjeldende regelverk fra gordonsetterens 

rasestandard og internasjonalt regelverk som bl.a. FCI og fra rasens hjemland.   

Avlsrådet skal etablere og vedlikeholde formålstjenlig statistikk med målbare parametere i forhold 

til eksteriør, og jevnlig evaluere dette.   

Sammenheng mellom eksteriør, helse og jaktlige egenskaper skal ivaretas.   

 

4.4 Jaktlige egenskaper 

Avlsrådet skal i sitt arbeid ha fokus på å ivareta og utvikle gordonsetterens allsidighet, herunder 

ivareta dens kvaliteter på høyfjell og lavland.   

Det skal føres statistikk over jaktlige egenskaper, samt nyttige parametere i forbindelse med 

avlsarbeidet.   

Som objektivt mål for avlsrådets arbeid skal det fokuseres på å øke rasens gjennomsnittlige 

jaktlyst og viltfinnerevne som jakthund, samtidig som helse og eksteriør ivaretas.   

 

4.5 Sekretariat/Faste oppgaver 

4.5.1 Uttaking av representasjonslag 

Avlsrådet tar ut hunder til lagkonkurranser, hvor klubben deltar, i henhold til gjeldene 

regler. Dette omfatter, men ikke begrenset til: 

› NM Lag vinter 

› NM Lag høyfjell høst 

› NM Lag lavland 
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› Nordisk cup, om noen av landene arrangerer dette.  

Resultater sendes inn av deltakere, det regnes ut poeng og sjekkes ut om premier er 

gyldige. Info oversendes prøveleder og legges ut på hjemmeside og klubbens Facebook 

side.  

Informasjon sendes ut til deltakere, samt oversending av dekken og øvrige effekter. 

 

4.5.2 Informasjon til medlemmer 

Avlsrådet skal bruke klubbens hjemmesider som informasjonskanal til klubbens 

medlemmer.  Her skal det publiseres aktuell informasjon om avlsrådet arbeid og 

relevante nyheter.   

 

4.5.3 Registrering, protokoll og arkiv 

Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i rådet.  

Kopi av referater og protokoller skal oversendes styret som informasjon og NGKs 

sekretær for arkivering.   

Sensitiv informasjon som persondata og helsedata skal lagres på begrenset og sikkert 

lagringsområde kun tilgjengelig for avlsrådets medlemmer og NGKs organisasjon.  Pr. nå 

er dette klubbens Teams område.   

Alle rådets papirer er NGKs eiendom. 

 

4.6 Utmerkelser 

4.6.1 NGKs oppdretterpris 

Avlsrådet vurderer kandidater til NGKs oppdretterpris og tildeler denne i henhold til 

gjeldende regler. 

 

4.6.2 Championater 

Nye championer publiseres i bladet Fuglehunden og i generalforsamlingens 

dokumenter. 

 

4.6.3 Årets hunder og NGK Cup 

Avlsrådet kårer årets hunder i henhold til de enhver tid gjeldende regler.  Disse 

presenteres på klubbens hjemmesider samt i bladet Fuglehunden.   
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Avlsrådet kårer vinnere av NGKs cuper etter hver vinter og høstsesong. Det kåres de 3 

beste i UK, AK, VK og Skog.   

Vinnere presenteres på NGKs hjemmeside og på klubbsidene i Fuglehunden med bilde 

og info om hund, eier og oppdretter.  

Innmeldte resultater fra eiere legges til grunn, og disse kontrolleres opp mot Dogweb.   

 

4.7 Avlshunder og valpelister 

Avlsrådet oppdaterer og administrerer klubbens oversikt og lister for avlshunder, elitehunder og 

valpelister.  Denne oversikten skal være tilgjengelig på klubbens hjemmesider.  

 

4.7.1 Avlshunder 

Avlsrådet kontrollerer og godkjenner avlshunder og elitehunder i henhold til gjeldende 

regler, og vedlikeholder slike lister/oversikter på klubbens hjemmeside. Nye avlshunder 

og elitehunder presenteres også i bladet Fuglehunden.  

Avlsrådet kan på eget initiativ foreslå endringer i gjeldende krav til 

avlshunder/elitehunder.  Disse skal fremlegges for styret for diskusjon, og styret 

beslutter om endringen skal implementeres eller ikke.   

Ved henvendelse fra medlemmer skal avlsrådet gi veiledende råd om valg av avlsmakker 

ut fra klubbens avlsstrategi, helse og objektive vurderinger.   

 

4.7.2 Valpelister 

Avlsrådet utarbeider valpelister etter gjeldene retningslinjer som presenteres på 

klubbens hjemmeside.  

Valpelisten revideres med passende mellomrom. 

 

4.8 Utvikling og verktøy 

Avlsrådet skal benytte etablerte verktøy i sitt arbeid med statistikk og datauttrekk fra klubbens 

datagrunnlag.  Alle datagrunnlag skal være sikret mot personvern, og nødvendige tillatelser skal 

være innhentet fra involverte parter.  

Utvikling av verktøy relatert til avlsarbeidet skal kvalitetssikres opp mot datagrunnlag og 

personsikkerhet.   

Avlsrådet skal i størst mulig grad benytte seg av klubbens digitale plattformer som Datahound 

som grunnlagsdatabase.   
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Det skal forsøkes å standardisere statistiske uttrekk og analyser, slik at disse blir mest mulig 

sammenlignbare over tid og med mulighet for automatiserte og optimaliserte 

presentasjonsmodeller.   

Klubbens hjemmesider kan foreslås utviklet med relevante skjemaer for innsending av blant annet 

valpekull, avlshunder, elitehunder eller generelle henvendelser for å forenkle avlsrådets 

administrasjon.   

 

4.8.1 Digitalisering av avlsarbeidet 

Avlsrådet skal i samråd med styret tilrettelegge arbeidet digitalt i avlsarbeidet. 

Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse. Det er ønskelig at 

informasjonen om f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig. 

Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal overholdes. 

 

4.9 Tidsbegrensede prosjekter 

Avlsrådet kan til enhver tid foreslå å etablere tidsbegrensede prosjekter/studier relatert til sitt 

arbeid.  Dette skal fremlegges for styret for godkjenning før prosjektet/studien starter om dette 

ikke ligger i avlsrådets opprinnelige mandat.   

 

4.9.1 ASLO 

Arbeidsgruppen for SLO (ASLO) er et separat arbeidsutvalg som rapporterer til styret, 

men samarbeider med avlsrådet der dette er hensiktsmessig.  Avlsrådet mottar kopi av 

alle referater.   

ASLO arbeider spesifikt for å utvikle kunnskap og ytterligere kjennskap til sykdommen 

SLO, og for å etablere finansielle midler som skal dedikeres til forskning på området.   

ASLO arbeider etter separat mandat.   

 

4.9.2 Helseprosjektet 

Helseprosjektet er et resultat av ASLO-gruppens arbeid, og et samarbeidsprosjekt 

mellom NGK og NESK er etablert.   

Arbeidsutvalget for Helseprosjektet består av representanter fra begge raseklubbene og 

skal arbeide spesifikt for rasene Gordonsetter og Engelsksetter, for å utvikle kunnskap 

og ytterligere kjennskap til sykdommene kloløsning, hypotyreose og atopi. Dersom det 

er naturlig og mulig kan informasjon om andre sykdommer inkluderes, innenfor de 

økonomiske rammene. 
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Helseprosjektet organiseres i NGK som en del av avlsrådet for faglig utveksling av 

informasjon, men rapporterer til styret.   

Helseprosjektet arbeider etter separat mandat.   

5 Økonomi 
Avlsrådet utarbeider budsjett for inneværende periode og har mandat til fritt å disponere disse 

midlene.  Det skal føres regnskap for avlsrådets utgifter.   

 

6 Samarbeid og rapportering 
Leder av avlsrådet inviteres til alle styremøter i klubben.   

Styret og avlsrådet skal avholde felles arbeidsmøte minst 2 ganger pr. år.  

Avlsrådet kan også ta kontakt med andre klubber, både innen og utlands, samt ekspertise, hvis 

dette anses formålstjenlig i avlsarbeidet. 

 

6.1 Raseutvalget 

Raseutvalget (RU) i FKF som består av de raseklubber som er medlem av FKF.  RU består av 

styrelederne i raseklubbene, eller den styret i raseklubben oppnevner.  Raseklubbene kan stille 

med to representanter på møtene, og leder eller utnevnt medlem i avlsrådet har rett til en av 

disse.   

RU arbeider etter eget mandat utarbeidet av FKF: 

Mandat for Raseutvalget (RU) til raseklubbene for stående fuglehunder 

(fuglehundklubbenesforbund.no) 

 

6.2 Styret i NGK 

Avlsrådets leder inviteres til klubbens planlagte styremøter. Styret forplikter seg til å bistå 

avlsrådet i saker der det ønskes avklaringer og vedtak.   

 


