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FORMÅL
Norsk Lundehund Klubb (NLK) har en egen valpeformidler for rasen Norsk Lundehund, som
har ansvar for å bidra til kontakt mellom interesserte valpekjøpere og oppdrettere, og se til
at den genetiske variasjonen hos lundehund spres i det ganske land.
Valpeformidler arbeider etter følgende prioriterte rekkefølge
1. Oppdrettere og valpekjøpere i Norge
2. Oppdrettere i utlandet
3. Øvrige interesserte i utlandet

REFERANSER
-

Lover for Norsk Kennel Klub
Lover for Norsk Lundehund Klubb
Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund
Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb

MANDAT
Valpeformidlers oppgaver er å:
•
•
•

Ha oversikt over- og kontakt med interesserte valpekjøpere gjennom kontaktskjema
på klubbens hjemmeside og ved andre henvendelser.
Ha oversikt over- og kontakt med oppdrettere av Norsk Lundehund.
Videreutvikle informasjon om valpeformidlingen på klubbens hjemmeside, i
Lundehund-nytt og generelt ovenfor valpekjøpere og oppdrettere.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

Valpeformidler tar kontakt på forhånd med valpekjøper før de settes i kontakt med
oppdretter (så lenge man har kapasitet) Dette for å få ryddet de som ikke lengere er
aktuelle og for å unngå å sette oppdretter i kontakt med kjøpere som ikke er klare for
valp
Etterstrebe at valper som blir formidlet spres geografisk med hensyn til tilgang på
avlspartnere nå og for fremtiden. Databasen skal benyttes som verktøy.
Jobbe for å gjøre ordningen med valpeformidling til en attraktiv og nyttig ordning for
oppdretterne, og tilstrebe at ordningen mer rutinemessig benyttes. Det vil imidlertid
alltid være oppdretter som avgjør hvor sine valper selges.
Jobbe for systemer og rutiner som bidrar til at valpeformidlingen blir mest mulig
«rettferdig», herunder å se til at valpekjøpere ikke blir stående på listen dersom de
gjentatte ganger takker nei til valp pga lang reisevei, tid eller andre aspekter.
Det sendes ut epost en gang i året eller etter behov hvor man ber folk fylle ut nytt
skjema dersom de fortsatt ønsker valp. De gamle skjemaene blir da slettet etter
fristen som valpeformidler setter. Dette er for å rydde bort de som ikke lengere er
interessert i valp og ikke har gitt beskjed om dette.
Listen er ikke ment for offentligheten og skal ikke deles ut til oppdretter. Dette av
hensyn til personvern og for å ikke miste oversikten på hvem som formidles videre.
Oppdretter kan komme med ønsker om hvor/fylke de vill selge, men det formidles
interesserte etter hvem som har stått lengst på lista eller passer oppdretters kriterier
Skal bidra med omplassering av lundehunder ved behov.
Skal skrive en kort rapport, til årsmeldingen, over antall formidlinger i løpet av året,
og informere styret ved behov.
Valpeformidler forbeholder seg retten til ikke å bistå formidling av valper fra
oppdrettere som ikke etterkommer Norsk Lundehund klubbs retningslinjer.

Oppnevnelse av valpeformidler:
Valpeformidler og stedfortreder oppnevnes av- og er underlagt styret (jf. styrets oppgaver §
4-3).
For å sikre kontinuitet har valpeformidler og stedfortreder ingen fastsatt funksjonstid, men
har en gjensidig prøvetid på 1 år, fra tiltredelsesdato.
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