
Ta meMøte nr: 

02/12 
 

 

Emne: 

Styremøte NRK 

 

Møtetidspunkt: 

13.01.12 
Møtested: 

Mona, Vinterbro 

Kopi til: 

Styret, avdelinger og underkomiteer 
Referent: 

Mona 

Møtedeltakere:       Meldt frafall: 

Roar, Mona, Bjørn, Marit, Lena  

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

50 Hoder til plaketter 

Vi har fått nye hoder og de er helt lik de gamle. Mye bedre enn de 

forrige! Vi går for disse!  Bjørn snakket med Reca mens vi satt i 

møte, og de skal prøve å ha de ferdige til overgangen februar/mars 

– dvs vi får de til GF  

 

 

Bjørn 

 

51 Valgkomiteen 

Valgkomiteen snakker om at Bjørn Skjærli inn i styret igjen. Styret 

kan ikke stille bak forslaget, iom han har trukket seg to ganger fra 

styret i den perioden har satt. Spørsmålet fra styret er at dersom han 

har trukket seg fra styret tidligere, hvordan kan man være sikker på 

at det ikke skjer igjen? Valgkomiteen har nå noen kandidater, men 

de fleste er fortsatt i tenkeboksen. 

 

  

52 Utstilling 2013 

      mai (1.) 

September, Jarlsberg  

Siegershow 

 

Må sende mail til avdelinger og lydighetskomiteen om at de melder 

inn datoer for ønskede utstillingsdatoer/LP stevner før 1. februar 

  

53 RIK 

Mye trykk rundt RIK komiteen om dagen. Mye usaklige ting og det 

gjør det vanskelig for RIK komiteen. Det er en gruppe på 

Østlandsområdet lager problemer. RIK komiteen vil lage et offisielt 

dokument rundt alle gruppene med info og krav, samt at de jobber 

med rekruttlag. RIK komiteen ønsker å forbedre figuranttilgangen i 

Norge og ønsker derfor å utdanne flere figuranter jfr møte på 

Gardermoen i oktober.  

IFR figurantsamling – sender vi noen nedover? Ikke helt avklart 

ennå, det handler om økonomi. IFR går ikke bare på IPO, og vi skal 

nedover å delta på konferansen. RIK NM er klart, alt er booket og 

figuranter er klart.  Det som er poenget her er at RIK har full 

kontroll, og derfor får rykter være rykter. Styret synes det er synd at 

noen prøver å motarbeide og lage problemer for RIK komiteen. 

  



Roar og Gert har tett kontakt, så styret er godt informert om det 

som skjer.  

En fra forrige rekruttlaget fikk skadet hund og måtte avlive den 

kort tid etter. H*n har fått krav om å betale kurset, til tross for at 

h*n var blitt lovet å slippe. H*n fikk bare med seg en kursdag. 

Styret går inn og overstyrer og sier at h*n selvfølgelig skal slippe å 

betale! 

NRK v/RIK komiteen går med planer om å søke VM i IPO. Vi 

ønsker å sette ned et utvalg som ser på dette og 

gjennomførbarheten av det. 

54 IFR 

Vi må være mer aktive mot IFR og vi bør derfor sende noen 

nedover til neste IFR samling. Det bør, økonomisk sett, være max 2 

stykker, og det er naturlig at en av de er lederen. 

  

55 GF saker: 

  

Det er kommet noen saker, alle fra Tor Andre Breivikås: 

 

Forslag 1: 

Begge foreldredyr skal ha gjennomført funksjonsanalyse (FA) 

godkjent av NKK. Utgangspunktet er at begge avlsdyrene skal ha 

bestått FA. Dog tillates at ett av avlsdyrene har gjennomført FA 

med godkjent skudd, men har godkjent karaktertest eller 

gjennomført mentalhundbeskrivning (MH) i tillegg. 

Mentalhundbeskrivning (MH) må gjennomføres mellom 12-24 

mnd for å være godkjent uten diskvalifiserende feil. Godkjent ZTP 

ansees som tilfredsstillende mentaltest.” 

til: 

” Begge foreldredyr skal ha godkjent funksjonsanalyse (FA) 

godkjent av NKK 

 

Unntak fra denne regelen er: 

 Hunder som har godkjent ZTP ansees som tilfredsstillende 

mentaltest. 

 Hunder som har godkjente mentaltester i forsvaret eller 

politiet (Militær FA eller politiets mentaltest) ansees som 

tilfredsstillende mentaltest.” 

 

Bakgrunn og motivasjon for forslaget 

 

Det er kritisk at NRK setter krav til at dyr som skal benyttes i avl 

har tilfredsstillende mentalitet. Mentalitet hos rottweileren er en av 

de viktigste kriteriene vi kan sette for rasens videre utvikling som 

skal være i tråd med rasestandard og fokus på bruksegenskaper.  

 

Dessverre ser vi at alt for mange hunder har mentalitet som ikke er 

tilfredsstillende og vi ser også at alt for mange rottweilere omtales 

negativt i dagspresse ifm. biteepisoder. Rottweileren er i Danmark 

satt på liste over raser som er i faresonen til å bli forbudt. Det er en 

reell fare for at også dette kan skjer i Norge. For å forebygge dette 

  



er det derfor kritisk at NRK kan dokumentere mentalstatus for den 

”norske” rottweileren. Spesielt ser vi at for mange rottweilere har 

for dårlig mot, koordinasjon, avreaksjon, sosiale brister og er 

skuddberørte/skuddredde. Dette er momenter som en rasetypisk 

rottweiler skal håndtere tilfredsstillende.  

 

Ved å sette krav til godkjent funksjonsanalyse vil vi kunne ha 

dokumentasjon og sporbarhet på at avlsdyr har tilfredsstillende 

mentalitet som igjen underbygger rasestandard og rasens 

bruksdugelighet. Rottweilere med godkjente mentaltester fra 

forsvar eller politi skal likestilles med sivil FA da dette er hunder 

som er mentalt gjennomtestet og har en dokumenterbar mentalitet 

og bruksdugelighet.  

 

Forslaget støtter seg også på NRK lov § 3 hvor følgende formål 

legges til grunn. (utdrag) 

 

 bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og 

psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt 

tilpassede individer  

 arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og 

bruksegenskaper  

 ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

 

Styrets kommentar: 

Vi ser ikke noe poeng med stramme kravene noe mer enn det vi har 

i dag på nåværende tidspunkt. Det har vært for mange endringer i 

løpet av kort tid og vi må først og fremst få motivert folk til å teste. 

Deretter må vi heller jobbe mer mot useriøst oppdrett enn å 

stramme inn kravene. Det er bedre at vi har kjent mentalstatus enn 

at vi strammer kravene ennå mer. Men – styret er klar på at vi 

ønsker godkjent FA på begge foreldredyr , men pr i dag er viktigere 

å inkludere flere enn å ekskludrere noen. Pr i dag har vi godkjent 

mentaltest med skudd som er avlskrav på begge foreldredyrene. 

 

 

Forslag 2 

Endring av avlskriterier §3 vedrørende øyelysning i Norsk 

Rottweilerklubb 

Endringer i punkt om krav til øyelysning foreslås endret fra: 

Øyelyst: Dersom det ene av avlsdyrene har anmerkninger skal den 

andre være fri. Hunder med utviklingskatarakt og andre arvelige 

sykdommer skal ikke benyttes i avl. For hunder som benyttes i avl 

skal øyelysningen ikke være eldre enn 2 år. Hunder som øyelyses 

fri for arvelige øyelidelser siste gang ved 6 års alder, fritas for 

ytterligere øyelysninger. Skal det benyttes en utenlandskeid 

hannhund ikke bosatt i Norden bør den være øyelyst. Mangler 

hannhunden øyelysning skal tispen være øyelyst fri. 



til: 

”Øyelyst: Dersom den ene av avlsdyrene har anmerkning, skal den 

andre være fri. Hunder med utviklingskatarakt og andre arvelige 

sykdommer skal ikke benyttes i avl, med unntak av følgende: 

Dersom en hund er øyelyst fri ved 3 årsalder og har gått i avl fram 

til neste øyelysning ved 5 årsalder, får allikevel denne hundene 

valpehenvisning på 1 kull dersom den ved 5 års alder får diagnose 

Bakre Polkatarakt mild grad. Den andre parten må da være øyelyst 

fri. For hunder som benyttes i avl skal øyelysningen ikke være eldre 

enn 2 år. Hunder som øyelyses fri for arvelige sykdommer siste 

gang ved 6 års alder, fritas for ytterligere øyelysninger. Skal det 

benyttes en utenlands-eid hannhund ikke bosatt i Norden, bør den 

være øyelyst. Mangler hannhunden øyelysning skal tispen være 

øyelyst fri.” 

 

Bakgrunn og motivasjon for forslaget:  
Hunder som øyelyses fri både ved 1 og 3 års alder kan ved senere 

øyelysning få diagnosen katarakt. Mellom 3 og 5-års alder har en 

tispe god mulighet til å kunne produsere 2 kull, hannhunden mange 

fler. Genene til avlsdyret forandres ikke av en øyediagnose, dermed 

har jo allerede hunden spredd sine gener. Ved å tillate henvisning 

for et kull til på bakgrunn av diagnose nevnt over settes ikke 

tidligere godkjente avlsdyr i en bås av raseklubben. Med dette har 

vi også muligheten til å opprette en statistikk om hvorvidt 

katarakten følger kombinasjoner, alder eller er genetisk. 

 

Styrets kommentar: 

Styret stiller seg bak forslaget, men ser at det må følges opp av 

avlsrådet for å kartlegge evt utviklingskatarakt på avlsdyr.  

 

Forslag 3: 

Innføring av avlskåring i NRK fra 01.01.2013 

For at en hund skal kunne være avlskåret i NRK må hunden ut over 

å tilfredsstille krav som beskrevet i avlskriteriene ha bestått 

følgende tilleggskriterier:  

 Minimum bestått NKK`s brukshundkåring;  

o NBF klasse D med opprykk til klasse C 

o RIK/IPO nivå I 

o Godkjent redningshund (B godkjente eller 

tilsvarende er tilfredsstillende) i NRH eller NRO  

o Godkjent tjenestehund i politiet eller forsvaret. 

 

 Bestått eksteriørbeskrivning uten diskvalifiserende feil 

Unntak: Godkjent ZTP ansees som tilfredsstillende avlskåring. 

 

Bakgrunn og motivasjon for forslaget: 



Forslaget er ment å motivere oppdrettere og potensielle eiere av 

avlsdyr til å understøtte rasestandarden og rasens bruksegenskaper 

slik at vi på sikt kan kvalitetssikre og dokumentere hva som 

stambokføres av rottweiler valper i NKK.  

Forslaget støtter seg også på NRK lov § 3 hvor følgende formål 

legges til grunn. (utdrag) 

 

 bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og 

psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt 

tilpassede individer  

 arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og 

bruksegenskaper  

 ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

 

Styrets kommentar: 

Styret stiller seg bak forslaget – men for at forslaget skal være 

mulig å stemme over, har styret innhentet et skjema for 

eksteriørbeskrivning som ligger ved. Styret stiller seg bak forslaget  

under forutsetning av at det kun er eksteriørdommere på rasen som 

skal bedømme en beskrivning og legger frem følgende forslag: 

 

Forslag til deltekst: 

 

 Bestått eksteriørbeskrivning utført av autorisert 

eksteriørdommer på rottweiler. Eksteriørbeskrivningen må 

være godkjent uten diskvalifiserende feil.  

 

 

Forslag 4: 

 

Krav til stambokføring av rottweilervalper i NKK fra 

01.01.2014 

Det foreslås at styret i NRK med støtte i denne generalforsamling 

foreslår overfor NKK at nyregistrering av rottweilere og 

førstegangsregistrering av rottweilervalper i NKK sin stambok skal 

dokumentere at foreldredyrene i en kombinasjon følger NRK sine 

gjeldene krav til avl som beskrevet i avlskriteriene innen parringen 

er gjennomført. Hvis lovendringen ikke godkjennes av NKK skal 

forslaget innankes for Appellutvalget hos NKK. 

Bakgrunn og motivasjon 

Det er et behov for at oppdrett av rottweilere i Norge underlegges 

større grad av kontroll slik at rasestandard og rasens 

bruksegenskaper ivaretas.  I tillegg bør norsk oppdrett av rottweiler 

harmoniseres med våre naboland og rasens opphavsland hvor det er 

definerte krav til avlsdyr for at valper skal kunne stambokføres.  



 Ref til Svenska Rottweilerklubben: 

http://www.rottweilerklubben.se/index.php?option=com_co

ntent&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=575 

 Ref til Tyske rottweilerklubben ADRK: 

http://www.adrk.de/Downloads/Zuchtbestimmungen.pdf 

Det er også etter foreslagsstillers syn et legitimt behov for å 

redusere antallet valper i Norge, da det produseres for mange 

valper i forhold til behovet. Vi ser at det er utstrakt avl fra mange 

useriøse oppdrettere som ikke følger dagens krav til avl eller bryr 

seg nevneverdig om å ivareta rasestandarden. Pr. 28.12.2011 var 

det hele 98 annonser på finn.no noe som gir klare indikasjoner på at 

det avles alt for mange kull og etter kritikkverdige kombinasjoner. 

Fokuset hos en del av disse oppdretterene er økonomisk vinning og 

ikke nødvendigvis ikke å produsere rasetypiske rottweilere som har 

tilfredsstillende krav til helse, mentalitet og bruksdugelighet. 

(Skjermbildet viser søk på finn.no etter rottweiler pr. 28.12.2011) 

Forslaget støtter seg også på NRK lov § 3 hvor følgende formål 

legges til grunn. (utdrag) 

 

 bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og 

psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt 

tilpassede individer  

 arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og 

bruksegenskaper  

 ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

 

Styrets kommentar: 

Styret går ikke for forslaget. Styret ser ikke at forslaget kan bedre 

eller regulere den avl som foregår idag. Styret ønsker heller å 

fortsette jobben mot NKK mot at man kun får registret valper etter 

foreldre hvor det foreligger kjent mentalstatus.  

 

Forslag 5 

Innføre regler og statutter for avl av rottweiler som skal 

erstatte dagens ordning med avlskriterier. 

a) Krav til avlsdyr:  

Innholdet i gjeldende krav til avlsdyr overføres i sin helhet. 

b) Krav til oppdrettere fra 01.01.2013: 

 Oppdretter er forpliktet til å registrere alle valper i Norsk 

Kennel Klubbs stambokregister før valpene er 8 måneder 

gamle.  

 Laveste alder for valp ved levering er 7 uker.  

 Oppdretter er forpliktet til å melde skriftlig fra til NRK sitt 

sekretariat senest 14 dager etter paring og senest 14 dager 

http://www.rottweilerklubben.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=575
http://www.rottweilerklubben.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=575
http://www.adrk.de/Downloads/Zuchtbestimmungen.pdf


etter fødsel. Det skal benyttes til enhver tid fastlagte 

skjemaer. 

 Oppdretter plikter å gi representant fra NRK anledning til å 

inspisere valpekull før levering 

 Oppdretterne er forpliktet til å følge NKK sine etiske 

retningslinjer for hundeavl.  

 Oppdretterne skal opptre utad slik at de ikke skader NRK 

sitt renome. 

c) Brudd på regler og statuttene  

Alle som melder seg inn i NRK aksepterer disse statutter og 

forplikter seg til å følge dem.  

 

1. Brudd i henhold til pkt. 1 Krav til Avlsdyret og 2. Krav til 

oppdretteren vil kunne medføre disiplinære sanksjoner fra 

styret i NRK. 

 

Bakgrunn og motivasjon for forslaget 

Dagens avlskriterier er kun veiledende for avl og oppdrett, og gir 

kun oppdrettere som tilfredsstiller kriteriene muligheten til å få 

annonsert valpekull og sette godkjente hannhunder opp på 

hannhundlisten. Avlskriteriene gir ingen mulighet til å gi 

oppdrettere disiplinære sanksjoner ved brudd på gjeldende avlskrav 

så lenge kravene er definert som kriterier og ikke som lover, regler 

eller statutter.  

 

 

Styrets kommentar: 

Flere av de nevnte punkter over er allerede nedfelt i våre lover og 

avlskriterier i dag, samt i NKK etiske retningslinjer for avl. Styret 

kan ikke stille seg bak forslaget, da vi ikke ser hvordan dette skal 

kunne følges opp. 

 

Forslag 6 

Forslag til aktiviteter i handling og aktivitetsplan for 2012 

 

a) Fagseminar ”Avl, oppdrett og mentalitet” 

NRK skal avholde ett fagseminar om alv, oppdrett og 

hundementalitet med fokus på å fremme rasetypiske rottweilere 

med bruksegenskaper som er fysisk og psykisk sunne, 

typeriktig, funksjonelle og sosialt veltilpassede individer som 

beskrevet i NRK sine lover §3 

 

b) Fagseminar ”Bruks og sportshund” 

NRK skal avholde minst ett fagseminar med fokus på hvordan 

bruks og sportshund miljøene i regi av NRK kan samarbeide 

bedre, hvordan vi bedre kan stimulere til økt aktivitet innenfor 

bruks- og hundesport blant våre medlemmer, samt aktuelle 

fagforedrag relatert til bruks og sportshundaktivitet (eks: spor, 

lydighet, beskyttelse, rundering, feltsøk m.m) 



 

 

Styrets kommentar: 

Det har vært forsøkt gjennomført flere seminarer de siste årene, 

uten noe særlig påmelding. Styret går ikke inn for forslaget i den 

grad at det skal være ”lovbestemt” -  men styret vil jobbe med å 

oppmuntre de ulike komiteer til å gjøre nye forsøk på seminarer og 

vil selvfølgelig stille seg bak og hjelpe de komiteene i klubben som 

ønsker å gjennomføre seminarer.  

 

Forslag 7 

Innføre plikt til utsendelse/tilgjengeliggjøring av referater fra 

styremøter og møter i utvalg og komiteer til medlemmer av 

NRK 

 

Referater fra styremøter og møter i utvalg og komiteer bør 

tilgjengeliggjøres for medlemmene i NRK umiddelbart etter at 

møtet er avholdt. Referatet skal tilgjengeliggjøres senest 30 dager 

etter møtet er avholdt.  Referater skal også sendes ut via etablerte 

distribusjonskanaler slik som blant annet Rottweilerposten. 

 

Med tilgjengeliggjøring vil publisering på NRK sine websider være 

tilfredsstillende. 

 

Bakgrunn og motivasjon for forslaget 

Økt informasjon og innsikt i NRK sine møter vil bidra til økt 

åpenhet og forhåpentligvis skape større engasjement og 

oppslutning om klubben. Det er dessverre lite informasjon om hva 

som skjer på styremøter og hvilke saker som til enhver tid 

behandles styre, utvalg og komiteer i regi av NRK. 

 

Styrets kommentar: 

Referater har vært publisert i rottweilerposten flere ganger, men 

tilbakemeldinger fra mange medlemmer har gjort at dette ikke har 

vært videreført de siste gangene. Årsaken er at man synes det blir 

for mye tekst og et kjedelig medlemsblad. Når det gjelder 

hjemmesiden så kan vi legge ut referater i det øyeblikk vi får et 

innloggingssystem der bare medlemmer kan logge seg inn på en 

egen medlemsside der man kan legge referater og info som kun 

angår medlemmer. Referater er for øvrig til enhver tid tilgjengelig 

for medlemmer, slik at de som har spurt/spør, får disse tilsendt.  

 

 

Forslag 8 

 

Utvelgelse av medlemmer i utvalg og komiteer 

Ved utvelgelse av medlemmer i utvalg og komiteer i regi av NRK 

skal styret sende forslag om hvem som ønskes inn i komiteene ut til 

høring blant NRK sine medlemmer via klubbens websider. 

Eventuelle høringssvar skal tas til vurdering før endelig utvelgelse 



skjer i et styremøte.  

 

Hvis det er akutte behov for å sette inn medlemmer i utvalg og 

komiteer kan leder av styret med støtte i flertall i styret gjøre 

hastevedtak som vil være midlertidig gjeldende til styret har 

behandlet saken. 

 

Styret skal se til at det er en sunn utskiftning av medlemmer i alle 

utvalg og komiteer. 

 

Bakgrunn og motivasjon 

Det er kritisk at utvalg og komiteer nyter stor tillit blant NRK sine 

medlemmer. Ofte er det utvalg og komiteer som i driver 

aktivitetene i klubben. Derfor ansees det som formålstjenelig å 

trygge og motivere de som skal gjøre en jobb for klubben med at de 

har en tillit i styret og hos medlemsmassen. 

 

Styrets kommentar: 

Styret stiller seg ikke bak forslaget. Det er like viktig at de som 

sitter i komiteene får med seg folk man vet man kan jobbe godt 

sammen med. 

Styret ser heller ikke hvordan det skal være mulig å gjøre en god 

jobb i klubben om alle forslag må ut til høring. Styret velges av GF 

med den tilliten det gir, også i forhold til å ta inn folk i 

underkomiteer.  

 

Følgende forslag kommer fra styret: 

 

Forslag  9 fra styret: 

Revisor:  
Styret foreslår at man fra 2013 ikke velger revisor innad i klubben, 

men heller kjøper tjenesten av et regnskapsfirma. Vi velger 

kasserer på vanlig måte, men kjøper revisjonstjenesten. Ut fra 

tidligere års rot rundt regnskap, manglende bilag m.v., vil dette 

sikre klubben og gjøre klubbens økonomi ryddig.  

 

 

 

 

56 NKK  har sendt ut en spørreundersøkelse som de ber raseklubbene 

svare på. Styret mener dette er en undersøkelse som må ut til 

oppdretterne og sender dette over til AR som kan foreta 

undersøkelsen. Det er en svarfrist på dette, slik at det må ut ganske 

snart.  

 

  

57 Lage opp innsatsnåler. Anne Sletmo har ikke fått sin ennå …   Bjørn  

58 Neste styremøte fredag 10. februar kl 18:30 hos Mona   

 


