RAS – RASESPESIFIKK AVLS
STRATEGI
Målsetning: Funksjonelt friske hunder med
rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som
kan leve et langt liv til glede for seg selv, sine
eiere og samfunnet.

RAS
Forvaltningen:
NKK har delegert
ansvaret for den enkelte
rase til raseklubbene.
Avlsutvalgene har fått
ansvaret for å
koordinere og ferdigstille
arbeidet med RAS, men
trenger innspill fra
elghundmiljøet.
RAS skal bidra til å
definere målene
raseklubben har for
rasen, og skal være et
verktøy for å sikre sunn
hundeavl også i
fremtiden.

• RAS dokumentet skal være

et dynamisk dokument.
• Langsiktige mål - ikke endres
i vesentlig grad - bruke god
tid på å sette langsiktige mål
• Kortsiktige mål og strategi
evalueres og endres hvis
behov

• Ansvar:
• Styret i NEKF skal gjøre RAS

dokumentet tilgjengelig for
medlemmer –
nettside/medlemsblad
• Styret skal godkjenne RAS
dokumentet fra det enkelte
avlsutvalg

Evaluering og revidering
• Styret i NEKF er ansvarlig

for en årlig evaluering og
revidering hvert 5. år
• RAS dokumentet er gyldig
i 5 år.
• Revidering skal sendes til
NKK for godkjenning.
• Selv om det kun er små
endringer, skal RAS på
nytt godkjennes hvert 5. år.

Innhold
 Historikk; bakgrunn og utvikling
 Rasens historie
 Opprinnelse
 Utvikling
 Tidligere bruksområde.
 Det skal forklares hvorfor rasen befinner seg
der den gjør i dag
 Overordnet mål for rasen
 Kort og konsist – hva vil man med rasen
 Rasens populasjon
 Populasjons størrelse
 Gjennomsnittlig kullstørrelse
 Effektiv populasjons størrelse
 Innavlsgrad
 Bruk av avlsdyr
 Innhenting av avlsmateriale fra andre land
 Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
 Prioritering og strategi for å nå målene

• Helse – størst mulig grad basert på fakta
• Generell beskrivelse av helsesituasjon:
utvikling over en viss tid.
• Forekomster av helseproblemer, sykdommer
og/eller defekter: helseprogram – screening,
arvelige lidelser. Utvikling over tid, angitt 5 års
periode.
• Forekomst av reproduksjonsproblemer: finnes
dette? Utbredelse – paringsvansker,
infertilitet, fødselsproblemer, redusert antall
valper per kull?
• Beskrivelse av kortiktige og langsiktige mål.
Tydelige og konkrete – med tidsperspektiv –
må måles og registreres. Realistiske og
gjennomførbare.
• Prioritering og strategi for å nå målene: hvilke
skal prioriteres høyest – nær/fjern fremtid?

Innhold fortsetter…
• Mentalitet og bruksegenskaper

• Atferd

• Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester:

• Atferdsproblemer: dette pkt. – uavhengig

hva fremholdes oftest som bra og mindre
bra? Har situasjonen endret seg over tid?
• Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til
rasestandard: har situasjonen endret seg
over tid?
• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige
mål: Tydelige og konkrete, realistiske og
gjennomførbare.
• Prioritering og strategi for å nå målene:
hvilke prioriteres høyest, nær og fjern
fremtid?

av rasestandard og bruksegenskaper.
Rasen som familiehund. Atferdsproblemer
er uten tvil en arvelig komponent. Atferd
endret seg over tid? (separasjonsprobl,
stress, angst, aggresjon for mennesker
/andre hunder, ikke stue-rene osv.)
• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige
mål
• Prioritering og strategi for å nå målene

Innhold fortsetter…
• Eksteriør
• Eksteriørbedømmelse: hva er bra, mindre

bra? Situasjonen endret seg over tid?
• Overdrevne eksteriørtrekk. Finnes det? –
innebærer dette helserisiko for rasen? Er
det eksteriørtrekk som kan bli potensielle
problemer..
• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige
mål
• Prioritering og strategi for rasen
• Oppsummering
• Prioritering av kortsiktige og langsiktige

mål: I hundeavl er helhet viktig – kan bli
mange mål. Plukke ut noen viktige.
Hundens helse og velferd skal alltid
prioriteres – husk det overordnede målet
for rasen
• Plan for videre arbeid – dokumentet
gjøres tilgjengelig og brukes aktivt.

Hunder født på begynnelsen av
1900-tallet

