
 
 

tirsdag, 22. september 2020 

Til alle oppdretter i Norsk Schäferhund klub 
 

Vi håper dere har hatt en fin sommer og at det er mange spennende parringer i tiden 

framover. Vi håper med dette at vi kan belyse noen punkter og at dere blir noe mer 

oppdatert på hva som skjer. 

----------------------------------------- 

Vi har nylig sendt ut en e-post til samtlige avdelinger, hvor vi  oppfordrer  avdelingene til å 

ta godt imot alle nye valpekjøpere som melder seg inn i avdelingen via NKK. Vi oppfordrer 

avdelingene til å jevnlig undersøke på NKK om det er blitt registrert nye medlemmer. 

Vi skrev der at vi har et ønske om at det sendes en velkomstepost til nye medlemmer.  

Forslag til epost: 

Hei XXXX ! 

Velkommen som medlem i NSchK avd XXXXXX. 

Vi har fått navnet ditt på nye medlemmer fra NKK. Vi har følgende opplysninger om deg: 

•         Navn: 
•         Gateadresse: 
•         Postnr og sted: 
•         Mob.: 
•         Født: 

Gi beskjed om noe er feil:) 

Som medlem får du tilsendt bladene Hundesport fra NKK og Schäferhunden fra NSchK. Begge bladene 

kommer ut 4 ganger pr. år.  

Etterlysning av Hundesport sendes til medlem@nkk.no 

Ekstra eksemplarer av siste utgave av Schäferhunden ligger tilgjengelig for nye medlemmer i klubbhytta på XXX. 

I avd XXXXXXX får du tilbud om forskjellige aktiviteter, se vedlagte folder. Her finner du også oversikt over 

tillitsvalgte og deres mailadresser. 

I tillegg til avdelingsrelatert informasjon, videresender vi info fra Hovedstyret.  

Besøk gjerne vår hjemmeside https://www. Der finner du nyttig informasjon om avdelingen vår, samt oversikt 

over aktiviteter, kurs og dugnader. Klubben har også en Facebook gruppe «XXXXXXX» og en side «XXXXXX». Søk 

den opp og spør om å få bli medlem. 

 Lurer du på noe ta kontakt med undertegnede, eller en av de andre tillitsvalgte:) 

Se vedlagt PDF fil som omhandler mer om avdeling XXXXXXX 

Mvh XXXX XXXX 

Sekretær, 

NSchK avd XXXXXX 

mailto:medlem@nkk.no
https://www/


 
 

Vi oppfordrer dere som er oppdrettere til å fortsette å verve medlemmer blant deres 

valpekjøpere. NKKs IT-systemer er tilrettelagt for enkel verving ved eierskifte. 

Rekruttering av nye medlemmer ( https://www.nschk.no/rekruttere-et-nytt-medlem-for-

oppdrettere-27772s.html ) 

Nye medlemmer vervet av oppdretter må gjøres under elektronisk eierskifte under 

NKK.no/Min side. 

Når valpene registreres med nye eier(e) vil det komme opp et spørsmål om valpekjøper skal 

bli medlem i raseklubben. Svarer du ja på dette kan oppdretter legge inn nye medlemmer 

med tilknytning (TID) 50. Med denne medlemstilknytningen tilkommer kun grunnkontingent 

(GK) til NKK med kr 230,-. Oppdretter vil deretter få et spørsmål om GK skal betales av 

oppdretter eller ny eier. Her svarer oppdretter ja til at GK skal belastes oppdretter. 

Oppdretter vil få denne summen refundert etter at kullet er registrert og godkjent i NSchK. 

Også viktig at e-posten til nye medlemmer blir registrert, da dette er viktig for avdelingen 

vedkommende blir registrert i. 

Vi kjørte en statistikk den 18/9-20 på hvor mange medlemmer som har blitt vervet fra 

oppdretter, og det er 115 nye medlemmer. Det er født 299 nye Schäfer valper i NSchK i 

tidsrommet 1/1-20 og til 18/9-20. Totalt for perioden er 411 nye Schäfer valper. 

----------------------------------------- 

 

Vi vil minne om våre avlstattuter som sier at det skal sendes en melding senest 14 dager 

etter parring/fødsel.  

Ref avl-stattuter §2-4-1. ( https://www.nschk.no/avl-statutter-28121s.html ) 
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Vi har en meget aktiv valpeliste, både som liste og detaljert, og veldig mange av dere er 

flinke til å følge våre stattuter. Det kommer daglig 2-5 henvendelser fra mulige nye 

valpekjøpere, og da er det viktig for oss at vi har en valpeliste som er oppdatert.  

Det gjør at jobben vår blir enklere mot dere oppdrettere. Se 

https://www.nschk.no/valpelisten-jh-27771s.html og https://www.nschk.no/valpelisten-

detaljert-28119s.html  

Under vil du se en statistikk på våre besøkende sider fra tidsrommet 3/8 og til 21/9. Her vil 

du se hva som er mest av interesse hos våre bruker/besøkende. 
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Vi oppfordrer dere til å sende en beskrivelse og bilde av deres oppdrett, da dette vil nesten 

helt sikkert være «salgsfremmende». De kennelene som ligger nederst har vi ikke hørt noe 

fra på lang tid. Husk at denne listen over oppdrettere skal være for våre nye mulige 

valpekjøpere, og oppdrettere vil bli flyttet opp så snart det kommer inn parring. Se 

https://www.nschk.no/oppdretter-register-27720s.html  

----------------------------------------- 

Vi har som nevnt i andre fora tidligere en avtale med Finn.no. Under ser du en statistikk fra 

3/8 og til 21/9. Dette er unike brukere som trykker på vår annonse lenke på Finn.no og som 

havner på vår hjemmeside. 

 

Vi håper at du tar kontakt med oss på post@nschk.no om det skal være noe, og vi skal prøve å 

besvare dine spørsmål så snart som mulig. 

 

Norsk Schäferhund klub 

HS 
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