Svar på høring angående nye championatregler for lydighet.
Selve hovedforslaget om og opprette championat i klasse 3 fra 1.1.2017
1. Norsk Collieklubb er enige i at championat flyttes til klasse 3. Vi støtter også deres
begrunnelse for dette.
2. Vi mener derimot at løsningen med at kun de to beste med 1 premie kan oppnå
cert ikke er til det bedre. Dette vil ikke gjøre at championatet blir mere oppnåelig
for flere raser og vanskelighetsgraden blir like stor som den er i dag. Intensjonen
med endringen er jo å forbedre dette og øke rekrutteringen og sørge for at de som
allerede er i gang forblir i sporten. Det vil også bli veldig ulikt i forhold til små og
store stevner. Vårt forslag vil derfor være championat i klasse 3, men med 3
førstepremier for 3 ulike dommere.
3. Skulle det likevel bli slik at foreslåtte cert ordning blir vedtatt vil det være ønskelig
og opprettholde muligheten for lp 3 tittel ved oppnådd 3 x 1 premier slik som i dag.
4. Vi ser også at dette kan få konsekvenser for fci 3. Det vil jo være ønskelig at denne
klassen frister til og starte i for flest mulig. Er en morsom klasse, men kravene er litt
for høye for de fleste. Vil være veldig synd om denne klassen kun blir en
treningsarena og uttaks stevner for de som ønsker og konkurrere om plass i
landslagstropp/rekrutteringstropp. Dette kan føre til at det blir vanskelig og få
denne klassen representert utenom sentrale strøk på Østlandet. Dette vil være
veldig synd for sporten og lydighetssporten organiseres av NKK og da må det tas
hensyn til mange raser og at vi har ett meget langstrakt land. Vårt forslag er at det
blir mulighet for tittel lp fci 3 ved 3 X1 premier. Aller helst ett fci 3 championat,
men vet ikke om dette er mulig i forhold til fci.
5. Tilleggskrav som i dag med premiering på utstilling er vi enige i.
6. Overgangsreglene ser greie ut.
Vi synes det er prisverdig av NKK å ville prøve ut nye løsninger som gjør sporten mer
attraktiv for flere og ikke minst at man ser at mange raser gjør sporten interresant for
flere.
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