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Som tidligere bekjentgjort ble det 
avholdt et medlemsmøte med åpen 

høring i forbindelse med årsmøtet og 
Spesialen i sommer. Medlemsmøtet var 
på Klett søndag den 7. juli. Der var ca 50 
medlemmer fra inn- og utland møtt fram 
og de fikk en grundig gjennomgang av 
det som til da var klart i forbindelse med 
utformingen av RAS fra Ingvild Espelien, 
Hanna Gautun og Turid Helfjord. Disse 
tre, samt resten av avlsrådet, utgjør den 
gruppa som utarbeider utkastet til RAS 

for styret. Etter medlemsmøtet har det 
vært åpent for innspill når det gjelder 
RAS fra medlemmene. Fristen for innspill 
er satt til 8. september. Pr dags dato (3. 
september) er det bare kommet noen få 
innspill. RAS-gruppa og styret anser seg 
da fri til å arbeide videre i den retningen 
som ble skissert på medlemsmøtet og 
som også er bekjentgjort på hjemmesiden 
og klubbens facebookside.

I forbindelse med høstens første styre-

ARBEIDET MED RAS OG KONSEKVENSENE 
AV DET RULLER VIDERE
Av Turid Helfjord

Fra presentasjonen av utkastet til RAS på medlemsmøtet på Klett. Bak fra venstre 
Hanna Gautun, sittende forran Turid Helfjord og Ingvild Espelien



27 Lundehund-nytt 3/2013

I praksis tilsier mandatet at styret har 
det overordna ansvaret når det gjelder 
formelle kontakter med samarbeidspart-
nere og forvaltningen av de valpene som 
blir født inn i prosjektet, mens arbeids-
gruppa skal drive det praktiske arbeidet.

Vi går en svært spennende tid i møte og 
oppfordrer, som alltid, alle som har tisper 
om å stå på og få fram så mange lunde-
hund valper som mulig, dog i henhold 
til NKK’s etiske retningslinjer for avl. Vi 
trenger alle og mange valper, hele tiden.

Mandat for Arbeidsgruppe for kryssingsprosjektet
Styret i Norsk Lundehund Klubb (NLK) har oppnevnt en Arbeidsgruppe for 
planlegging og gjennomføring av et prosjekt for å øke den genetiske variasjonen 
til norsk lundehund (NL) ved kryssing med en eller flere raser. Arbeidsgruppen 
består av avlsrådet samt en representant fra styret.

• Styret har ansvar for innledende formell kontakt med NKK og andre 
 samarbeidende klubber. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å forvalte 
 videre kontakt med samarbeidspartene i henhold til avtale med styret.

• Arbeidsgruppen gis ansvar for å sette opp en plan for å øke den 
 genetiske variasjonen til NL i samarbeid med NordGen, Norsk Gen-
ressurssenter og andre aktører de finner formålstjenlig.

• Arbeidsgruppen gis ansvar for gjennomføring av planen i samarbeid 
med NordGen, Norsk Genressurssenter og andre aktører de finner 
formålstjenlig.

• Styret vedtar i samarbeid med Arbeidsgruppen formelle retningslinjer 
for fremtidige kryssingshunder. Retningslinjene skal omfatte eierskap, 
kjøpsavtale, forpliktelser og rettigheter og økonomisk ansvar, herunder 
kostnader forbundet med testing, visning av valper, avl etc.

• Arbeidsgruppen rapporterer til styret minimum 2 ganger årlig hvorav 
1 gang til årsrapporten for klubben og en gang i form av et felles møte 
med styret.

møte den 21. august ble det vedtatt et 
mandat for den gruppa som skal arbeide 
videre med den tyngste konsekvensen 
av RAS, nemlig krysningsprosjektet. 
 Styret fant det gunstig at de som arbeider 
med RAS også er de som skal være med 
i denne gruppa, nemlig avlsrådet og en 
representant for styret, for tiden er under-
tegnede, Turid Helfjord, med fra styret.

Vi føler at vi ikke har noen tid å miste 
når det gjelder å få satt krysningsprosjek-
tet ut i livet fordi det uansett vil ta mange 
år før vi eventuelt får hunder fra prosjek-
tet å ta inn i lundehundavlen. 


