Fra: Marianne Ono Njøten <marianne.njoten@nkk.no>
Dato: 8. juli 2016 kl. 13.01.45 CEST
Til: "Epost.liste.rase@klubb.nkk.no" <Epost.liste.rase@klubb.nkk.no>, "epost.liste.lokal.fuglehund@klubb.nkk.no"
<epost.liste.lokal.fuglehund@klubb.nkk.no>, "Epost.liste.lokal.hund@klubb.nkk.no"
<Epost.liste.lokal.hund@klubb.nkk.no>, "epost.liste.nkkavdelinger@klubb.nkk.no"
<epost.liste.nkkavdelinger@klubb.nkk.no>
Emne: Vedrørende høring om etablering av Nordiske utstillinger
Til NKKs klubber, forbund og regioner
Det vises til epost av 17. juni 2016 vedrørende høring om etablering av Nordiske utstillinger.
Vi registrerer at det synes å være usikkerhet knyttet til hva etablering av Nordiske utstillinger omfatter og betyr,
og NKKs hovedstyre ønsker å presisere følgende:
NKKs hovedstyre har ingen planer eller intensjoner om å melde NKK ut av FCI. Dette ble også uttrykt av HS-leder
Tom Øystein Martinsen på NKKs representantskapsmøte i november 2015, hvor alle NKKs raseklubber og forbund
var invitert til å delta, og aktivitetsklubbene er representert via NKKs regioner. NKK, Nordisk Kennel Union (NKU)
og kennelklubber i andre store europeiske land ønsker å påvirke til endringer i FCI. Det ble derfor som kjent sendt
innspill til dette til FCI Europaseksjonen høsten 2015. Det vises til tidligere informasjon publisert på NKKs nettside
http://web2.nkk.no/no/nyheter/Vedtak+fattet+p%C3%A5+Europaseksjonsm%C3%B8te.b7C_wlzSZ7.ips
Hovedstyrets leder Tom Øystein Martinsen uttrykker på e-post i dag: «Jeg vil understreke at det ikke er HS
hensikt å melde NKK ut av FCI. Vi avventer resultatet fra arbeidsgruppen som er nedsatt av FCI, og som ledes
av Jørgen Hindse. Deres mandat var å foreslå endringer i FCI. Deres forslag til endringer vil bli lagt fram for
generalforsamlingen i FCI, ordinær eller ekstraordinær. Resultatet av dette arbeidet vil i sterk grad påvirke de
nordiske kennel klubbers videre forhold til FCI. Inntil dette er avklart har ikke NKK til hensikt å melde seg ut, og det
vil heller ikke skje uten at våre medlemmer i sterk grad involveres. Nå er vår holdning å være med å påvirke FCI
innenfra, og vil legger vår innsats ned for å få det til.»

Vedrørende ønsket om å etablere Nordiske utstillinger, så er dette noe Nordisk Kennel Union (NKU) har diskutert i
fellesskap, og det handler ikke om medlemskap i FCI. Intensjonen her er å etablere enda bedre utstillinger i
Norden, forsterke bruk av nordiske dommere og gjennom dette også sikre den kvaliteten vi er opptatt av i
bedømmelsen av de ulike rasene. I tillegg vil NKK og de øvrige nordiske landene spare penger på å ha færre
internasjonale utstillinger. NKK vil i 2016 betale ca. kr. 500.000,- til FCI som vederlag for de internasjonale
utstillingene i Norge. En reduksjon i disse kostnadene vil frigjøre midler som kan benyttes på andre oppgaver i
NKKs organisasjon som klubber og forbund ser behov for, og behovene som signaliseres er mange!
Hovedstyrets tanke knyttet til Nordiske utstillinger er at etablering og innføring av disse vil kunne tre i stedet for
noen av de internasjonale utstillingene. Det er ikke tiltenkt å redusere ned til 1 internasjonal utstilling, selv om
dette er det minimum antall internasjonale utstillinger som alle FCIs medlemsland er forpliktet til å arrangere.
Hovedstyret har diskutert at en halvering kan være aktuelt, men her vil jo også høringsinnspillene bli tatt i
betraktning.
Vi registrerer at det i sosiale medier uttrykkes at reduksjon i antall internasjonale utstillinger i Norge vil «rasere»
norske hunders mulighet til å kunne bli Internasjonale champions. I den forbindelse minner vi om at kravet for
Internasjonal Show Champion (C.I.B) for de aller fleste raser er 4 CACIB oppnådd i minst 3 ulike land og for 3 ulike
dommere. I tillegg må CACIBene være oppnådd over en periode på minst 1 år. At antallet internasjonale utstilling i
Norge reduseres noe, vil således neppe bidra til en sterk reduksjon i internasjonale champions fra Norge. NKK har
ingen påvirkning på antallet internasjonale utstillinger de øvrige nordiske landene velger å avholde i fremtiden.
Både Svenska Kennelklubben (SKK) og Finske kennelklubben har uttrykt at de vil redusere antall internasjonale
utstillinger betraktelig i fht dagens nivå. SKKs anslag er at de vil søke om 5-10 internasjonale utstillinger for 2018.

Som det fremkommer i utkastet til regler for Nordiske utstillinger må hvert av de nordiske landene arrangere
minst 1 Nordisk utstilling pr. år. Men her vil det også være viktig å ikke ha for få Nordiske utstillinger pr. år, da cert
fra disse utstillingene også vil ligge til grunn for oppnåelse av Nordisk utstillingschampionat. Det kan også være
verdt å merke seg at dersom de øvrige nordiske kennelklubbene ønsker å innføre Nordiske utstillinger med
nordiske cert for oppnåelse av championat, så kan ikke NKKs hovedstyre eller RS hindre dette gjennom norske
vedtak. NKK kan selvfølgelig velge avstå fra en etablering av nordiske utstillinger, men konsekvensen vil i så fall bli
at norske hunder vil måtte reise til andre nordiske land for å få nordisk cert for å kunne oppnå Nordisk
Utstillingschampionat.
NKKs hovedstyre er enig i at det ikke er ønskelig at høringer faller i sommerferieperioden. Imidlertid er forslaget til
etablering av Nordiske utstillinger som nevnt over, arbeidet frem via Nordisk Kennel Union, og de ulike landene i
samarbeidet ønsker at dette skal kunne innføres fra 2018. Både i fht planlegging og gjennomføring av utstillinger i
2018 er det derfor nødvendig å ha beslutningene på plass innen utgangen av 2016. Dette er også fristen for FCIs
medlemsland for å søke om internasjonale utstillinger for 2018. For å sikre fremdrift som gjør at det kan treffe
beslutning vedrørende Nordiske utstillinger i 2016, må således høringen skje i sommer. Vi beklager de
utfordringer dette medfører for klubber, forbund og regioner.
NKK håper at ovennevnte utdyping kan bidra til noe mer avklaring og mindre usikkerhet. Vi oppfordrer klubber
som måtte ha spørsmål knyttet til saken om å ta kontakt med NKKs administrasjon.
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