Norsk Spaniel Klub Hovedstyret

NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK
Dette dokumentet gjør rede for hovedstyrets forslag til Norsk Spaniel Klubs Utstillingspolitikk og skal
behandles på NSKs representanskapsmøte 9. og 10.april. NB! Vi vil presisere at dette er et forslag og
at dokumentet skal drøftes på et åpent møte lørdag 9.april kl 10.00 – 14.00 på RS-hotellet. Alle
klubbens medlemmer er hjertelig velkomne!
Det er i forkant av RS-behandlingen gjennomført en høring i klubben basert på et arbeidsdokument
som er utarbeidet av Ellen Getz Wold, Leif Borgersen, Oddvar Hausken og Trine Svartås (også omtalt
som arbeidsgruppen/Utstillingspolitikk). Fagkomiteutstilling har også kommet med sine
kommentarer til arbeidsdokumentet.

HVORFOR ARRANGERER VI UTSTILLINGER
Hundeutstilling er i utgangspunktet en dyrskue hvor hensikten er å bedømme kvaliteten på
avlsarbeidet både for den enkelte oppdretter og rasene i sin helhet. Dagens utstillinger handler i stor
grad om utstilling som sport hvor raseentusiaster stiller sine hunder både for å få de kvalitetsbedømt
og konkurrere for å oppnå titler. Det er ingen tvil om at utstillingssporten bidrar kvalitet på
avlsarbeidet.
Ut i fra klubbens kynologiske ansvar er det et ønske at flest mulig spaniels blir bedømt på utstilling.
ANTALL UTSTILLINGER MED SPANIELS (ÅRLIG): 50 (til 55)
GEOGRAFISK FORDELING:
Det må tilstrebes at det er mulig alle klubbens medlemmer å få stilt sine hunder.
I arbeidsdokumentet er det tatt til orde for at spaniels også tildeles såkalte knutepunktutstillinger,
det vil si utstillinger som er lokalisert slik at de er tilgjengelige for flere fylker/NSK-avdelinger.
Eksempel på knutpunktutstillinger er Hundordp og Nesbyen.

HVEM ARRANGERER UTSTILLINGER FOR SPANIELS?
Norsk Kennel Klub
Norsk Kennel Klub arrangerer internasjonale utstillinger med utdeling av stor-cert og cacib.
På NKKs utstillinger kåres norsk vinner. Nordisk vinner kåres vekselvis med de nordiske kennel
klubbene.
Storcert/fullcerting: Norsk Spaniel Klub ønsker at ordningen med storcert opprettholdes og at
regelen om fullcerting fjernes. Begrunnelsen er at storcertet hever kvaliteten på championatet og at
reglen om fullcerting kan bidra til forringelse av championatet. Tittelen NUCH bør henge høyt.
Storcert/fullcerting behandles av Norsk Kennel Klubs representanskapsmøte.

Tittelen Norsk Champion: Det er kommet forslag om at kravet om godkjent Jaktanleggsprøve også
skal gjelde NUCH-tittelen, i dag gjelder det bare for Internasjonal champion, unntak: Amerikansk
Cocker Spaniel. Hovedstyret foreslår at det søkes om tittelen Norsk Champion for spaniels. Tittelen
Norsk Champion tildeles hunder som i tillegg til dagens krav om 3 cert derav ett NKK-cert har
godkjent jaktanleggsprøve (JAL) eller er premiert på jaktprøve.

Norsk Spaniel Klub
Avdelingene
Det er et mål at alle NSK-avdelinger skal arrangere minst en offisiell utstilling (årlig) med utdeling av
cert.
På alle NSK-utstillinger bør det arrangeres valpeshow og det foreslås at alle avdelinger også
arrangerer Barn og Hund. Både valpeshow og barn og hund er viktige elementer for å rekruttere flere
til utstillingsringen.
Ìngen påmeldingsavgift for veteraner. Det er ønskelig at flere veteraner vises på klubbens utstillinger.
En god veteran forteller mye både om helse/sunnhet og om kvaliteten på hundeholdet. For å få flere
veteraner i ringen samt gi honnør til oppdretter/eiere som har veteraner foreslår HS at det innføres
en praksis hvor det ikke betales påmeldingsavgift for veteraner på klubbens utstillinger,

Hovedutstillingen
Hovedstyret har ansvar for at det hvert år arrangeres en hovedutstilling med utdeling av storcert. Fra
2017 er det innført at avdelingene søker om å være vertskap/teknisk arrangør av hovedutstillingen.
Søknaden gjelder for 2 år av gangen. Første søknadsfrist var 1.desember 2015 og det gjaldt da for
2017 og 2018. Neste søknadsfrist er 1.desember 2017 og da skal det søkes for 2019 og 2020.
Forutsetninger for hovedutstillingen:
w

Hovedutstillingen er en del av Hovedutstillingshelgen.

w

Lørdag arrangeres hovedutstilling med utdeling av storcert, søndag arrangerer avdelingen sin
utstilling.

w

Hovedutstillingshelgen arrangeres hvert år og legges til siste helgen i mai.

w

Dommere for Hovedutstillingshelgen utpekes av Hovedstyret i samråd med teknisk
arrangør/vertskap.

w

Kostandene for dommere/ringpersonall og eventuell leie av utstillingsplass deles 50/50.

Norges Jeger og Fiskeforbund arrangerer i forbindelse med jakt og fiskedagene på Elverum utstilling
for jakthunder med utdeling av storcert. At spaniels er med på denne utstillingen er viktig for å
synliggjøre at alle spanielrasene er jakthunder.
Andre arrangører For å nå målet om 50 utstillinger for spaniels er vi helt avhengige av at andre
utstillingsarrangører også har med spaniels. Det har vært praksis at det er lokale hundeklubber som
tildeles spaniels. Via våre nye dommerlister (se NSKs Utstillingskomite/punkt om komiteens

oppgaver) vil vi i større grad enn i dag ha mulighet til å påvirke dommervalget hos eksterne
arrangører (hundeklubbene).

NSKs UTSTILLINGSKOMITE
I dag har vi Fagkomite Utstilling og en utstillingskomite for Hovedutstilling. Det foreslås at disse to
komiteene avvikles og at det opprettes NSKs Utstillingskomite.
Utstillingskomiteens leder og medlemmer oppnevnes av HS for 3 år av gangen.
Komiteen skal ha følgende oppgaver:
w

På vegne av hovedstyret være ansvarlig for gjennomføring av Hovedutstillingen sammen med
vertskap/teknisk arrangør.

w

Utarbeide dommerliste som inneholder forslag på aktuelle «spanieldommere». Listen
oppdateres årlig og skal inneholde informasjon om dommerens autorisasjon samt når og
hvor dommeren har dømt spaniels. For engelske dommere skal det foreligge godkjenning fra
NKK.

w

Være konsulent for hovedstyret i saker som gjelder klubbens utstillingspolitikk

HVORDAN REKRUTTERE NYE EKVIPASJER TIL UTSTILLINGSRINGEN
Tiltak:
w

Arrangere valpeshow og barn og hund på alle klubbens utstillinger.

w

Arrangere pelsstellkurs i god tid før utstillingen

w

Arrangere ringtrening i forkant av alle NSK-utstillinger.

w

Ha vertskap på utstillingen som tar seg av nye utstillere og hjelper dem til rette.

Norsk Spaniel Klubs Hovedstyret i mars 2016

