Møte i brukshundkomiteen i Norsk Spaniel Klub
Møtereferat BK-møte 27.september 2016
kl. 20.00-21.00
Til stede: Inger Handegård, Ellen Getz Wold, Wenche Randi Krogstad
Meldt frafall:
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Sak:
Møteplan/gjennomføring
BK har tidligere for det meste arbeidet via e-post/chatt/FB, men
grunnet større arbeidsmengde med flere saker sendt oss fra NSK
HS og henvendelser fra medlemmer i klubben, går vi over til
telefonmøter eller skypemøter. På dette første møtet ble det
tekniske problemer, noe vi må få orden på til neste møte. BK
synes det er vanskelig å holde seg à jour med hva som skjer i
klubben da vi savner referat fra HS sine møter.
Utkast til ny poengtabell årets brukshund – status
BK ble forsinket i arbeidet med å utarbeide ny poengtabell og
oversendte utkast til ny poengtabell til HS først 27. juni. BK har
ennå ikke fått tilbakemelding på forslag til nye tabeller fra HS,
men har fått signaler fra leder om at ny poengtabell ikke blir gjort
gjeldende før 1.1.2017. BK ved leder har bedt HS informere
medlemmene i klubben om det ikke kommer ny poengtabell i år,
slik som annonsert tidligere.
Diplomer til årets mestvinnende brukshunder – status
BK har fått henvendelse fra fire vinnere som ennå ikke har
mottatt sine diplomer og som heller ikke har fått beskjed om at
diplomene ble delt ut på klubbens hovedutstilling i mai. Rutinene
for utdeling av årets mestvinnende brukshunder bør gjennomgås.
BK foreslår at den som har ansvar for å regne poengsummer også
sender skriftlig melding til alle vinnerne etter at høringsfristen er
over. Vinner må selv og innen en tidsfrist, gi tilbakemelding om
hvor og hvordan de vil motta diplomet. Tre alternativ: 1:
Innrammet diplom sendes med avdelingens RS representant. 2:
Innrammet diplom deles ut på hovedutstillingen. 3: Diplom uten
innramming sendes i posten til vinner
Premie til beste spaniel på NM
Til nå har det årlig vært satt opp premie til beste spaniel på NM
blodspor da det er i denne sporten det har vært flest deltakende
spaniels på et NM. M en ting endrer seg. Vi har nå flinke spaniels i
stadig flere prøvegrener/NM. BK mener derfor at rutinene for
tildeling av premie til beste spaniel på NM bør gjennomgås. Vi bør
også ta høyde for at selv om det skulle delta flere spaniels på et
NM så kan vi risikere at ingen av dem går til premiering. Da er det
dumt å ha en ferdig gravert premie med årstall som ikke kan deles
ut…..

Status/oppfølging:
Wenche sjekker
telefonproblemer og
Ellen prøver å få
installert skype før
neste møte. Vi ber HS
sende oss kopi av
styremøtereferater
BK forventer at HS
informerer
medlemmene om
status. BK lager
oppdatert
innsendingsskjema
for resultater som
legges på klubbens
hjemmeside.
BK venter på
tilbakemelding fra HS.

BK venter på
tilbakemelding fra HS.
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BK foreslår derfor at premien til beste spaniel på NM blir
ettersendt, men at alle aktuelle NM-arrangører og klubbens
medlemmer informeres i god tid før arrangementet. BK mener
det bør utarbeides statutter for hvor og når premie til beste
spaniel skal deles ut. BK sier seg villig til å utarbeide statutter for
de ulike grenene, orientere NM-arrangører i god tid før prøvene
og bestille og sende ut premie i etterkant av NM dersom premie
til beste spaniel skal deles ut.
Høring forslag til LP championat i klasse 3 - fra NKK
BK var enige om at det er positivt for NSK og for LP-sporten å
flytte championatet ned fra FCI3 til klasse 3. Ingen spaniels har
oppnådd tittelen NLCH etter at championatet ble flytta opp i elite.
Før den tid hadde vi en liten håndfull spaniels med NLCH-tittel.

Inger sender
høringssvar til NKK.
Høringsfrist 9.
oktober.

BK mener at alle 1 premier oppnådd i klasse 3 skal telle til
championatet, ikke kun de to beste! Bakgrunnen for at vi mener
dette er at våre raser ofte vil tape poengkampen mot andre mer
lett-trente raser.
BK håper at nytt regelverket for LP som skal gjelde fra 1.1.2017
snart kommer på NKK’s hjemmeside slik at det blir tilgjengelig for
klubbens medlemmer.
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Høring forslag om eliteblodspor – fra NKK
BK ser flere viktige sider av dette forslaget som vi gjerne vil ha
belyst før innsending av vårt høringssvar. For å kunne arrangere
slike prøver må vi klare å arrangere prøvene og vi må ha
dommere som skal dømme dem. Vi legger høringen ut på
klubbens hjemmeside/FB side og ber først og fremst de
avdelinger som arrangerer blodsporprøver og klubbens
ettersøksdommere om å komme med sine tanker og meninger.
Høringsfristen for disse til BK settes til 1. november.
Høringsfristen til NKK er 14. desember.
Hvordan tror dere arrangører det vil fungere å arrangere slike
prøver? Terreng, sporleggere, tilgang til vilt, økonomi osv.
Hvordan tror dere dommere som skal dømme sporene dette vil
fungere?
Neste møte:
Etter at vi har fått tilbakemeldinger fra HS eller etter at intern
høringsfrist for elitespor er ute 1. november

Legge ut informasjon
på hjemmeside/FB
side snarest.
Intern høringsfrist 1.
november.
Høringsfrist NKK 14.
desember.

