Norsk Collie Klubb sine innspill til RS møte og tilbakemelding
ifm. Nordisk CH og utstillinger
Hermed følger Norsk Collie Klubb sine forslag til NKK RS møte
1) Stemmefordeling/skjevfordeling av stemmer til RS
Norsk Collie Klubb ønsker å ta opp spørmål om fordeling av stemmer på RS. Som en liten
raseklubb, ser vi igjen og igjen at vi ingen eller nesten ingen påvirkning har på noen store
og viktige spørsmål vedrørende både rasene våre og spesielt i forbindelse med innføring og
endringer til utstillinger, bruks-aktiviter m.v. Ønsker en utredning og en mer rettferdig
fordeling av stemmer pr. raseklubb.
2) Norsk Collie Klubb ønsker avvikling av full-cert ordningen. Norsk Collie Klubb ønsker å
fremme forslag om å avvikle full-cert ordningen pr. 1.1.2017.
Erfaringene våre er at påmeldingstallene er drastisk dalende på både hundeklubb- og
raseklubb utstillinger. Det er færre som ønsker å melde på, dersom hunden allerede har
fått – spesielt 2 små-cert og derfor egentlig bare må jage stor-cert. Med den geografiske
fordeling av både våre egne og NKK sine utstillinger, er det veldig utilfredstillende for våre
medlemmer at det ikke er beste tispe og hanne som går hjem med certet. Har opplevd at
det må hentes inn 5. beste tispe/hanne for å kunne dele ut cert. Dette medfører at hunder
som aldri har stått som beste tispe eller hanne etter championer, plutselig kan stå for
championatet, da de hundene som står foran er full-certet. Dette gir en dårligere
kvalitetssikring av championene. Verdien av «kronen på verket» er fallet og å få en
BIR/BIM sløyfe og så se at en langt nede i rekken får cert/res-cert, er en negativ utvikling.
Økonomien i vår raseklubb, med små og veldig geogratisk spredte avdelinger, kan ikke
bære en slik utvikling.

Hermed følger Norsk Collie Klubb sine innspill vedrørende ovennevnte.

Innstilling fra Norsk Collie Klubb vedrørende Nordiske utstillinger og N-cert
Norsk Collie Klubb (NCK) kan ikke, på fremsendte grunnlag, stille seg bak og stemme for en
slik ny ordning.
1) Utstillingene blir på bekostning av Int. CACIB utstillinger
2) NCK kan ikke se at de nye utstillingene er omfattet fullcert-ordning
3) NCK kan ikke se å ha fått informasjon om antall og fordeling geografisk
4) NKK ønsker å gjøre mer bruk av nordiske dommere. Vår raseklubb opplever at det i
forveien svært få rasedommere på Int. CACIB utstillinger som tilbys våre raser og det er
stor bekymring om at det blir «all-roundere» som setter standarden for utvikling av våre
raser.
5) Som siste punkt, mener NCK at informasjon og ønskemål til NKK vedr. nordiske
utstillinger er alt for dårlig.

