
       

Stillingstittel: Avlsansvarlig Stillingskategor
i: 

Frivillig. Daglige 
oppgaver. 

Taushetsbelagt JA Krever reise: Krever reise 

Nivå/lønnsvariasjo
n: 

Frivillig. Ubetalt Type posisjon: Blir valgt hvert 2 år 

Stillingsbeskrivelse 

Avlsansvarlig er klubbens valgte person som har det øverste ansvaret for å opplyse våre 
medlemmer om de kriterier som er satt for rasen vedrørende utstilling og avl.  

 

ROLLE OG ANSVAR 

• Ha tett dialog med SV/WUSV/NKK ang gjeldende regelverk og jobbe med og få dette implementert i våre 
retningslinjer 

• Gjennom sekretariatet påse at alle kåringer (Norsk / Tysk) blir gjennomført og registrert. 
• Gjennom sekretariatet å påse at alle parringer som blir foretatt av klubbens medlemmer er iht klubbens 

gjeldene regelverk. 
• Gjennom sekretariatet å påse at k-test / Vesenstest blir loggført og registrert når denne er godkjent av 

WUSV. 
• Sette opp sammen med HS utdanning av dommere iht til Norsk Schäferhund Klub og WUSV.  
• Sammen med HS utarbeide prioriterings liste av dommere for Norsk Vinner og invitere dommere.   
• Delta på WUSV møte under Tysk Vinner sammen med HS leder. 
• Gjennomgang av terminlister og oppfølging av denne gjennom året. 
• Tett dialog med webmaster ang valpelister og parringer. 

 

KVALIFISERINGS- OG UTDANNINGSKRAV 
- Imøtekommende 
- Erfaring som oppdretter 
- Kjennskap til nasjonale/ internasjonale blodslinjer  
- Erfaring fra utstilling nasjonalt/ internasjonalt 
- Interesse for å jobbe for rasens beste 
- Tysk kunnskap er en fordel 

FORETRUKKET KOMPETANSE 
Bør ha god kompetanse på pc. 
Bør ha god kompetanse i alle Microsoft sine produkter. Excel, Word, PowerPoint, Publisher 
Bør ha kompetanse i Acrobat Reader. 
Bør ha god kompetanse i Google produkter, e-post, kalender, Disk osv. 
Erfaring som oppdretter 
Kjennskap til nasjonale/ internasjonale blodslinjer  
Erfaring fra utstilling nasjonalt/ internasjonalt 
 

EKSTRA NOTATER 
En bør være hardhudet, da det er/kan være en del tilbakemeldinger på det en gjør frivillig. 

Sist oppdatert av: Tommy Oftedal Dato:  7/9-2020 
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