Uppföljning 1 RAS 2021
Avelskommittén
Norsk Buhund Ringen

Mål och
strategier

Övergripande avelsmål

• Norsk Buhund är numerärt liten population och det
övergripande målet är en hälsosam population med en
genetisk variation för framtida avel.
• Norsk buhund befinner sig i ett läge där populationen i Sverige
men även i många andra länder minskar, inte minst i rasens
hemland Norge. I en liten population som vår har varje
enskild kull en stor påverkan på rasen framtid.
• När vi bedriver avel arbetar vi med att förändra eller bevara
och det vilar ett stort ansvar hos varje uppfödare men också
hos varje hanhundsägare att bevara vår ras inom ramarna för
dess rasstandard.
• Hälsoläget är generellt gott utifrån den kartläggning som
gjorts av rasens hälsoläge i utvärderingarna under tidigare år
och i och med arbetet med detta RAS-dokument.
• Då en del av eventuella hälsoproblem går att mäta, till
exempel HD, föreligger det en stor risk att avelsarbetet enbart
eller till stor del fokuseras på detta. En sådan ensidig
prioritering på endast mätbara hälsoproblem eller ett fåtal
egenskaper är inte att rekommendera.
• Avelsurvalet bör baseras på ett helhetstänk där områdena
hälsa, exteriör, mentalitet och funktion ingår.

Stadgar
§ 1 Mål
Rasklubben Norsk Buhund Ringen, som är en ideell förening, har
till mål att inom ramen för SSUKs stadgar tillvarata specifika
intressen för norsk buhund genom att:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt
sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
• Informera och sprida kunskap om Norsk Buhund Ringen –
dess mål, organisation och arbetsformer.
• Informera om norsk buhund och dess användningsområden.

• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och
verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

• Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av
SSUK och SKK upprättade riktlinjer.

• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess
fostran, utbildning och vård.

• Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för norsk buhund
inom och utom landet.

• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt
intresse för hundägaren och hundägandet.
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden
och hundägaren och hundägandet.

• Informera instruktörer och hundägare så att hundarnas
rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
• Anordna verksamheter i enlighet med SSUKs direktiv.
• Stödja och medverka i SSUKs och SKKs forskningsarbete.
• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
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Svenskfödda valpar 1974-2020
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Sverige kommer sannolikt inte att
komma upp i tillräckligt många
valpar per år för att vi ska en egen
livskraftig population.
Vi har få uppfödare som, med
något undantag, tar få kullar.
Vi är beroende av import från
Norge. Norge är inte beroende av
Sverige.
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Vad är det absolut viktigaste hos hunden?
Mentalitet

Hur skall vi arbeta med
mentalitet inom NBR?

Hälsa

Egenskaper

Exteriör
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Fokusområden kommande period
• Mentalitet – BPH
• Uppfödning
•
•
•
•
•

Kvalitet framför kvantitet
Hanhundar
Få upp intresset för att valpa
Ge kunskap om hur buhunden är för förstagångs uppfödaren
Uppfödarskola på hemsidan och i Buhundbladet
•
•
•
•

Hur väljer man hanhund
Hur välja valpköpare
Kullutvärdering
Vad hanhundsägaren ska tänka på

• Mentorskap för både tik- och hanhundsägare

• Medlemsmöten med uppfödning och mentalitet som fokus
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