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AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN 
 
Ansvarig avel 

 
Syfte 
 
Avelsansvariga har som syfte att hjälpa nya och redan etablerade uppfödare med frågor 
gällande avel på rottweiler. Till tikägare som efterfrågar ska minst tre alternativa hanar 
presenteras. Ansvariga avel skall också följa SKKs etiska riktlinjer för avelsfunktionärer, 
SKKs riktlinjer för avelsrådgivning, se bifogade dokument.  
 
Uppgift 
 
- Att deltaga på centrala avelsmåls- och uppfödarkonferenser från SBK tillsammans med 

uppfödarkommittén 

- Inom två månader från att de mottagit uppgifter på en tik, presentera minst tre alternativa 

hanar.  

- Vara nya och etablerade uppfödare behjälpliga med frågor gällande avel på rottweiler 

- till styrelsen inlämna en budgetuppföljning per den 30/6 varje år där prognos och 

eventuell avvikelse mot budget skall presenteras.  

- Skriva en verksamhetsberättelse som insänds till styrelsens snarast efter att 

verksamhetsåret avslutats, dock senast den 15 januari.   

- Lägga upp en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som insänds till 

styrelsens sista arbetsmöte under året.  

- Lägga en budget för nästkommande verksamhetsår samt rambudget för de två därpå 

efterföljande åren som insänds till styrelsens sista arbetsmöte under året.  

- Uppdatera inventarielista en gång per år och tillsända kassören.  

 
Rutin:  
 
Samarbeta med styrelsen och uppfödarkommittén  
 
Mer detaljerad info:  
 
- Alla uppgifter skickas in till sekreteraren för registrering 

- Tiken och hanhunden måste följa rasklubbens krav 

- Kontroll att alla uppgifter som lämnats in är korrekta sker av ansvarig inom avel  



      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
  
 

Arbetsbeskrivningar fastslagna under styrelsemöte 2006-11-18 – 2006-11-19 
Revidering 2007-11-17 

2

- Utsedd person skickar ut svar till aktuell tikägare med kopia till sekreteraren i 

centralstyrelsen.  

- Svar till tikägaren ska innehålla följande information: inavelsgrad på tilltänkt 

kombination, hanhund med registreringsnummer, föräldradjur till denne samt namn och 

telefonnummer till hanhundsägaren. Vidare ska följande information finnas med: Samtliga 

hanar uppfyller Rottweilerklubbens krav för avelsrådgivning och valphänvisning. För mer 

information angående meriter m.m. hänvisas till respektive hanes ägare. OBS! glöm ej att 

vara överens med hanhundsägaren vad gäller kostnader för parning innan den 

genomförts.  
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AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN 
Ansvarig Hälsa 

 
Syfte 
 
Syftet är att bedriva ett aktivt och fortlöpande arbete med att dokumentera och informera om 
hälsotillståndet hos rasen Rottweiler 
 
Uppgift 
 
Hälsoansvarig med flera har som uppgift att:  
 
- samla information om sjukdomar förekommande i rasen  

- ”slå larm” om indikation på stor förekomst av enskild sjukdom  

- fungera som medlemmars och styrelsens informationskanal beträffande sjukdomar och 

defekter inom rasen  

- förse styrelsen och bland annat avelsansvariga med information  

- bevaka HD och AD situationerna  

- fungera som remisskanal  

- utföra enkätundersökningar 

- bevaka statistik 

- ha hundägarkontakter 

- samarbeta med genetiker och forskare 

- till styrelsen inlämna en budgetuppföljning per den 30/6 varje år där prognos och 

eventuell avvikelse mot budget skall presenteras.  

- Skriva en verksamhetsberättelse som insänds till styrelsen snarast möjligt efter 

verksamhetsårets slut, dock senast den 15 januari.   

- Lägga upp en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som insänds till 

styrelsens sista arbetsmöte under året.  

- Lägga en budget för nästkommande verksamhetsår samt rambudget för de därefter två 

närmst följande åren som insänds till styrelsens sista arbetsmöte under året.  

- Uppdatera inventarielista en gång per år och tillsända kassören.  

 
Rutin 
Att samarbeta och samråda med uppfödare, uppfödarkommittén och styrelsen bland annat vid 
klubbens centrala uppfödarträffar  
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Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer 

 
Målet för SKK-organisationen när det gäller avel av rashundar finns uttryckt i stadgar för 
SKK, specialklubb och rasklubbar. Av verksamhetsparagrafen i dessa stadgar framgår att 
"information och råd i avelsfrågor" är centralt och stadgarna hänvisar till SKKs riktlinjer för 
avelsrådgivning, där uppdraget finns närmare beskrivet. De grundläggande principerna 
och etiska värderingarna för avel och uppfödning finns uttryckta i Avelspolicy för Svenska 
Kennelklubben. 
 
Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska 
avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att "väcka intresse för och främja 
avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena 
hundar" (ur SKKs stadgar § 1 Mål). 
 
 1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora 

krav ställs därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt 
klart att avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden inom RAS och inte 
agerar utifrån privata preferenser. Generellt gäller att verksamheten är av informativ och 
vägledande natur. 

2. Bland avelsrådgivningens uppgifter ingår att förmedla SKKs grundläggande värderingar, 
kunskap om avel och uppfödning samt att informera om innebörden i grundreglerna. Det 
innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete, 
vilket ställer krav på lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande 
följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet. 

3. Avelsrådet ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information 
som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren 
ansvarar för den enskilda parningen. 

4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska 
avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras 
avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt 
grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar. 

5. Avelsfunktionär ska inte som privatperson delta med egna inlägg i e-postlistor, på chat- 
sidor och liknande utan endast medverka i sin roll som avelsfunktionär om 
avelsrådet/styrelsen finner anledning att göra debattinlägg eller kommentarer. 

6. Specialklubb och rasklubb kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens 
specifika behov, för arbetet med avelsfrågorna. 

SKK/AK 

2006-06-13 
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SKKs riktlinjer för avelsrådgivning 

 
Fastställda 1983. Reviderade 2005 (AK 3/2005 § 87). 
 
Avelsrådgivningens uppgift inom SKK-organisationen är:  

 
att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, 
jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika egenskaper; 
 
att förmedla en god övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk 
avel och uppfödning; 
  
att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket skall baseras på god kunskap om gällande 
hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhålIningsföreskrifter; 
 
att informera om innebörden i SKKs grundregler. 
 

 
Special klubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor skall: 

 
- ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och 

avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör 

- fortlöpande studera rasens utveckling samt även fortlöpande redogöra för denna utveckling 

- aktivt deltaga i utvecklingen och uppföljningen av rasspecifika avelsstrategier (RAS) 

- informera om för rasen gällande krav och rekommendationer samt fortlöpande ansvara for 

kontakten med SKKs avelsansvariga.  

- Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bl a RAS samt verksamhetsplan 

med arbetsbeskrivning för avelsrådet  


