Norsk Kennel Klubs

Oppdretterskole
Oppdretterskolen ble startet i 2008 og er en landsdekkende satsning fra Norsk Kennel Klub. Kursene arrangeres i regi av NKKs regioner. Målsetningen er at alle skal kunne lære mye på disse
kursene, enten man er helt fersk og har et ønske om en gang å begynne med oppdrett, om man er
hannhundeier og ønsker å lære mer om genetikk og avl – eller om man har lang erfaring som oppdretter.
Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring
av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. Vi ønsker å fokusere på kunnskap, samarbeid, åpenhet og respekt blant oppdrettere
og hundeeiere. På denne måten vil vi arbeide
for vår målsetning i hundeavlen: Funksjonelt
friske hunder, med en rasetypisk konstruksjon
og mentalitet, hunder som kan leve et langt
og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og
samfunnet. NKK mener at strenge registreringsrestriksjoner basert på en rekke forbud
og påbud ikke nødvendigvis er den rette veien
å gå for å nå denne målsetningen. Vi ønsker
å satse på økt kunnskap og på ansvarliggjøring av den enkelte oppdretter og hannhundeier. Etisk tenking i hundeavlen står sentralt i
NKK. Vår visjon er at vi gjennom en inkluderende avlsstrategi som bygger på opplæring,
kunnskap og respekt skal avle Europas sunneste hunder NKKs Oppdretterskole er et
viktig bidrag i denne satsningen.

Vi holder 4 kurs per år. Dette innebærer at det
vil gå ca 1 ½ år mellom de to kursene på
hvert sted. Hvis du synes det er for lenge å
vente til Oppdretterskolen kommer til din region, er du selvsagt velkommen til å delta på
kurset i en annen region. Hundefolk er jo vant
til å reise – enten det dreier seg om å delta i
konkurranser eller på andre aktiviteter. Kursserien avsluttes høsten 2013.

Kursene vil bli bygget opp etter noe av den
samme malen som den svært populære kursserien Hund og Helse mot 2000. Oppdretterskolen består av 2 helgekurs som holdes på
11 steder rundt om i landet, i regi av NKKs
regioner.

For Norsk Kennel Klub er det viktig at flest
mulig får anledning til å delta på kursene.
Kursavgiften er derfor satt svært lavt: kr 650
pr kurshelg. Lunsj kommer i tillegg. Enkelte
regioner velger å holde kurset på et hotell, og
det må da betales en dagpakke som inkluderer lunsj for alle deltagerne. Kurset vil da koste ca kr 1300 per deltager.

En klok mann (eller kanskje det var en kvinne?) sa engang: ”Never change a winning
team!” Kursserien Hund og Helse mot 2000
var svært populær, og vi har fått en rekke
forespørsler fra hundeeiere, oppdrettere og
klubber over hele landet om nye kurs med
tilsvarende team. Jeg er derfor svært glad for
at jeg også denne gangen har fått med meg
Hilde Bremnes, tidligere veterinærkonsulent i
NKK og nåværende seksjonssjef i Mattilsynet.
Mange vil huske henne som en inspirerende
og kunnskapsrik foredragsholder. Det er en
glede å holde kurs sammen med Hilde!

Kursene annonseres i Hundesport og på de
ulike regionenes web-side. Påmelding til kursene kan du gjøre til den regionen som arrangerer kurset. Det har vært svært stor påmelding på de kursene vi har hatt i 2008 og
2009, opptil 170 deltagere enkelte steder.
Likevel er det ikke alle som har fått komme
med pga lokalets størrelse. Vi har derfor anbefalt regionene å skaffe store lokaler slik at
alle som ønsker kan få være med. Vi anbefaler deg likevel å melde deg på i god tid!

Basis for kurset er boken Genetikk, Avl og
Oppdrett, 3. utgave, utgitt av NKK i 2005. Boken kan bestilles samtidig med påmeldingen
til kurset.
Kurs 1 omhandler grunnleggende genetikk
og avl, seleksjon og kombinasjon av avlsdyr,
vektlegging av egenskaper hos hunden og
rasen, bruk av resultater fra screeningundersøkelser, DNA-tester etc. Etikk, helse og helhetstenkning vil stå sentralt.

I Kurs 2 tar vi for oss praktiske forhold rundt
oppdrett – fra paring, fødsel og frem til valpene er levert. Helse og sykdom hos tispe og
valper vil bli nøye gjennomgått. Hva er normalt i forbindelse med fødselen – og når bør
jeg kontakte dyrlegen? Hva kan jeg gjøre for å
redde livet til slappe valper hvis tispa er syk?
Hvilket ansvar har en oppdretter overfor val-

pene og valpekjøperne? Dette er bare noen
av de mange temaene vi vil ta for oss på dette
kurset.
Det er fullt mulig å ta kurs 2 før kurs 1; for å få
fullt utbytte av kursserien anbefaler vi imidlertid at du i så fall tar kurs 1 ved en senere anledning.

Kursene vil bli annonsert i Hundesport, på www.nkk.no
og på de respektive regionenes web-sider
Meld deg på i god tid, kurset kan være fulltegnet selv om påmeldingsfristen ikke har gått ut!

Vi lover at NKKs Oppdretterskole vil bestå av
spennende, humørfylte, inspirerende og kunnskapsrike kurs!

Astrid Indrebø,
veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub
leder av NKKs Helseavdeling

