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FORMÅL
Styret i Norsk Lundehund Klubb (NLK) har i samarbeid med NKK ansvar for
gjennomføring av krysningsprosjektet for å øke den genetiske variasjonen til norsk
lundehund. Det praktiske arbeidet med planlegging og gjennomføring av
Krysningsprosjektet er underlagt Avl- og sunnhetsutvalget.

REFERANSER
-

Lover for Norsk Kennel Klub
NKKs raseforvaltning
Lover for Norsk Lundehund Klubb
Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norsk Lundehund
Informasjonsstrategi for Norsk Lundehund Klubb
Retningslinjer for Avl- og sunnhetsutvalg Norsk Lundehund Klubb med
Handlingsplan for Norsk Lundehund Klubbs avlsarbeid

MANDAT
•

Krysningsprosjektet har fullmakt til å forvalte kontakt med NKK og andre
samarbeidende klubber i forbindelse med prosjektet etter avtale med styret.

•

Krysningsprosjektet har ansvar for å sette opp og videreutvikle planer for å øke den
genetiske variasjonen til Norsk Lundehund i samarbeid med NKK, NMBU,
NordGen, Norsk Genressurssenter, og andre aktører som er formålstjenlig.

•

Krysningsprosjektet har ansvar for gjennomføring av overnevnte planer i samarbeid
med nevnte aktører.

•

Styret vedtar i samarbeid med krysningsprosjektet formelle retningslinjer og avtaler
for prosjekthundene (hundene som er et resultat av krysningsprosjektet).
Retningslinjer og avtaler skal omfatte bl.a. eierskap, kjøpsavtale, forpliktelser,
rettigheter og økonomisk ansvar, herunder kostander forbundet med ulike tester,
visning av prosjekthundene, videre avl m.m.
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Oppnevnelse av- og sammensetting av krysningsprosjektet:
Den daglige driften av krysningsprosjektet legges til Avl- og sunnhetsutvalget, som oppnevnes av
styret (jfr Retningslinjer for Avl- og sunnhetsutvalget i Norsk Lundhund Klubb).
En representant fra klubbens styre følger prosjektet via lesetilgang til
krysningsgruppa@lundehund.no.
Informasjon og samarbeid:
Krysningsprosjektet skal delta i ett fysisk møte med styret i året, der hensikten er å sikre god
informasjonsflyt og samarbeid. På dette møtet avlegges en muntlig orientering om prosjektets
fremdrift. I tillegg skal Avl- og sunnhetsutvalget sende inn en kort, skriftlig rapport for
krysningsprosjektet til klubbens årsmelding.
Avl- og sunnhetsutvalget skal fortløpende orientere styret muntlig eller skriftlig om planlagte
krysninger og valper som er født innenfor prosjektet. Hensikten er å sikre god
informasjonsflyt og bidra til at krysningsprosjektet har god forankring i styret.

