Norsk Spanielklub avd Vestfolds
medlemsmøtets meninger om skrivet til arbeidsgruppen. I henhold til fremtidig
utstillingspolitikk.
1. GEOGRAFI/ANTALL UTSTILLINGER.
Vi mener at det pr. i dag er nok utstillinger spaniels kan delta på, og at det med fordel kan
reduseres ytterligere. Vi ser at distriktene utover Østlandet bør taes hensyn til. Om antall
utstillinger reduseres, bør det omfatte det sentrale østland. Begrunnelse for og redusere antall
utstillinger: På Østlandet er det mange nok utstillinger i kort kjøreavstand, i forhold til det øvrige
distrikts-Norge. NSK avdelingene vil få et høyere påmeldingsantall, som vil styrke økonomien til
hver enkelt avdeling. Ved et høyere påmeldingsantall vil man også oppnå en større konkurranse i
kvalitetssikring. Storcert bør kunne rulleres.
2. Dommervalg
* Er vi enig i.
* Uenig pga. kapasitetsproblemer
* Vi har notert oss arbeidsgruppens forslag, men støtter fagkomiteen sitt synspunkt da vi ser det
vil kunne få konsekvenser for de øvrige spaniels.
*Vi ser ikke at det kan være uheldig at tillitsvalgte i HS, samt medlemmer i fagkomiteen
utstilling, får dømme på hovedutstillingen. Begrunnelse: De fleste aktive utstillere ønsker og
delta på hovedutstillingen, da dette er en sosial dobbelutstilling som også kan være tellende på
årets mestvinnende rase. Vi mener at det faktisk kan ha motsatt effekt da de tillitsvalgte ikke kan
få delta med sine hunder.
* 3 personer i fagkomiteen er vi enig i.
* MINIMUM 2 eksteriørdommere + 1 erfaren oppdretter.
* Vi er enig om det lar seg gjøre.
* Vi er enig om det lar seg gjøre.
* Info ang. hvordan dommersystem er/fungerer, ligger ute på NSK’s hjemmeside.
* Hvilke dommere som kan godkjennes mm. rettes fagkomiteen.
*Oppdaterte dommerlister ønskes på NSK’s hjemmeside.
3. CERT/STORCERT
Vi mener at stor cert skal bestå da vi mener det er en kvalitetssikring. Championat tittelen bør
henge høyt, vi er enig med fagkomiteen sin begrunnelse. Vi er ikke enig med arbeidsgruppen sin
uttalelse vedrørende “trekke til seg flere utenlandske utstillere” Vi har pr. I dag 2 storcert
utstillinger som ikke er i regi av NKK. Hovedutstillingen + Elverums utstillingen. Vi ser sjelden
utenlandske utstillerer på disse arrangement, noe vi tror er pga. at det ikke deles ut CACIB. Når de
utenlandske utstillerne kommer for og prøve og oppnå et cert som igjen utløser et championat,
velger de NKK da de også har mulighet på CACIB som igjen kan være med på og oppnå en INT.

Championat tittel. Uttalelsen fra fagkomiteen om at det “mest sannsynlig blir flere attraktive
hunder (flere championer) og dermed større bredden i avlen er en total feil. Vi mener at det er en
god bredde i avlen i dag, vi har flinke oppdretter som velger sine avlsdyr på bakgrunn av
individets kvalitet/helse. De er også flinke til og velge rett avlspartner til sine avlsdyr, dette kan vi
påstå med tanke på hvor høy kvalitet det er på norske spaniels når vi sammenligner oss med
øvrige land. Dette handler om kunnskap og forståelse for et individ/avlsdyr, IKKE pga. tittel eller
ei.
4.

TILTAK FOR OG GJØRE UTSTILLINGENE MER ATTRAKTIVE.

*Vi er enig med at det bør være kurs i pelsstell og handling i forkant av utstillinger.
*Barn og hund bør arrangeres på utstillinger(AVD.Vestfold kårer årets nykommer også)
*Felles lunsj er et positivt forslag
*Styret, frivillige og utstillere på et hvert NSK arrangement, skal selvsagt være
imøtekommende/inkluderende og hjelpsomme mot nykommere.
*De øvrige forslag kan vi få problemer med og gjennomføre da det er kun styret i vår avd. som
jobber på utstillingen.
*Forslag om JAL prøve samme helg er vi totalt uenig i da det er så mye arbeid både i forkant,
samt logistikk til og få dette til å gå er et problem.
5.

FLERE AKTIVITETER PÅ UTSTILLINGENE

Avd. Vestfold har allerede hatt medlemsmøte hvor vi etterlyste ønsker om forskjellige aktiviteter.
Vi sa at vi kunne danne forskjellige grupper, agility,rallylydighet,lydighet mm. Men vi sa at vi var
avhengig av et engasjement fra medlemmene. Ingen sa seg villig til og være med. Et medlem
tilbydde seg og være behjelpelig på klippekurs.
Avd. Vestfold har vært kjent for og ha et aktiv bruks/jakt miljø før. Det har vært stille en stund,
men det nye sittende styret har fått opprettet en bruks/jaktgruppe, vi har avholdt JAL, kurs mm. Vi
har som et mål at vi skal få en allsidig avdeling. Heldigvis har vi flere i det nye styret som er
aktive på bruks/jakt. Igjen vil vi påpeke at et styret uten frivillige, ikke har kapasitet til og
gjennomføre alle de forslag arbeidsgruppen kommer med, på en utstilling. Vi ønsker det gjerne
velkomment , men da må vi ha flere hjelpere.
Avd. Vestfold takker bruks/jaktgruppen for sitt arbeid/engasjement, vi takker de medlemmene
som stilte på medlemsmøtet. Takk til FUK for sine innspill.
Mvh. Styret, på vegne av AVD. Vestfold

