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Raserådene skal bidra til å øke kompetansen om retrieverrasene, om rasenes helse 
og utvikling. I tillegg er de Norsk Retrieverklubbs rådgivende faginstans i rase- og 
avlsspørsmål. Raserådene skal kun veilede i spørsmål rettet mot hunder som er 
registrert i Norsk Kennel Klub eller register godkjent av denne. 

Klubben har ett raseråd for hver enkelt rase. 

Oppnevning. 

Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år raseråd for hver av de seks 

retrieverrasene.  Rådet skal bestå av tre medlemmer som til sammen har stor 

kompetanse på rasen. 

 

Konstituering og funksjonsdyktighet 
Rådet konstituerer seg selv og oppnevner leder. Rådet oppnevner også en web-
ansvarlig (se egen instruks for web-ansvarlig). Leder er ansvarlig for berammelse, 
innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene.  

Rådet fører protokoll over behandlede saker. Kopi av protokollen sendes fortløpende 
til alle medlemmer av rådet, til NRK v/kontoret og til styrets kontaktperson. Komiteen 
er ansvarlig for arkivering av egen korrespondanse. 

 
På første møte skal medlemmene gjøres kjent med taushetsplikten, jfr. lovenes § 24.  
Alle opplysninger skal behandles med varsomhet. Raserådet kan kun lagre og/eller 
utlevere opplysninger om hunder, hvor eier eller oppdretter skriftlig har bekreftet 
opplysningene. 

  
Arbeidsoppgaver 
Raserådene skal: 

• arbeide for at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner er:  

o Psykisk og fysisk sunne 

o Fri for arvelige defekter 

o Eksteriørmessig akseptable og anvendelig til rasens bruksoppgaver 

• bidra til å bevare og helst øke rasenes genetiske variasjon uten å gå på 

bekostning av overnevnte punkter.  

• benytte "Retrievernytt" og klubbens hjemmeside aktivt til å informere om generell 

raseinformasjon, og utviklingstendenser i populasjonen. 

• arrangere rasefremmende tiltak. 

• holde kontakt med raseklubber i andre land. 

• bistå med raseinformasjon/valpeformidling og drive en kontinuerlig kontroll og 

evaluering av retrieverklubbens valpeformidling. 

• sende årsberetning til styret innen 15.desember hvert år.  

• innen 1. oktober utarbeide et eget arbeidsbudsjett, som skal godkjennes av styret. 

Rådene er ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet. 
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• være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av raserådsarrangement. 

• Administrere raserådenes Årets dual (utstilling og jakt) 

 

Valpeliste 

Alle oppdrettere som er medlem av Norsk retrieverklubb og bor i Norge, og  

ønsker det, kan få sine kull oppført på valpelisten. Se egne retningslinjer for denne. 

  
 

 

 


