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1. Kontingent 

Styret foreslår ingen endring i medlemskontingent. 

 

2. Innsendt forslag fra Steinar Østensen 

Lage en mestvinnerliste for klubben i de forskjellige konkurransegrenene, der plasseringene er 1-10. Den 
som blir nr 1 er også «klubbvinner» det inneværende år. Der hver eier har selv ansvar for å levere inn 
resultater innen gitt frist. 

Eller 
 
Lage en mestvinnerliste for Hvit Gjeterhund i Norge, utstilling, der alle kan delta uavhengig av medlemskap 
i klubben og kalle det en mestvinnerliste. Klubben utnevner en person til å ha ansvar for å oppdatere 
denne listen og holde orden. Denne personen behøver ikke sitte i styret eller være medlem av klubben. 

 

Styrets kommentar:  

Forslag 1. Dette gjøres i dag bortsett fra rangering 1 – 10. Diplom utdeles på årsmøte. 

Forslag 2. Vi stiller spørsmål om hvorfor dette skal gjelde kun utstilling. Å delta i årets beste utstillingshund 

i rasen, må gjelde kun klubbens medlemmer.  

 

3. Innsendt forslag fra Tone Lise Djupesland 

Jeg ønsker å oppheve regelen angående maksgrense for registrering av avkom pr. avlsdyr. Dette er en regel 
som hemmer samarbeid innad i rasen og i landet. 
 
 
 
Styrets kommentar: 
I brev fra NKK datert 9.12.2016 vises det til HS-vedtak 31/15 at oppheving av registreringsrestriksjon kan 
gjøres tidligst etter 3 år. 
Dagens maks-antall gjelder fra 1.1.2017 
Innsendt sak legges frem på årsmøtet som info, men kan ikke behandles, og avvises i hht regelverk satt av 
NKK/ HS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Forslag fra styret. 

Vedtekter §3-4 pkt i. 
Dagens tekst: -‐3 styremedlemmer for 2 år 

Forslag til ny tekst: Sekretær, kasserer og styremedlem for 2 år 

NKKs lovmal gir mulighet for å velge kun styremedlemmer, eller direkte på verv. Det vil etter styrets 
mening være enklere og ryddigere for valgkomiteen å velge personer til spesifikke verv, enn å velge 
styremedlemmer som senere skal finne ut av hva de kan utføre i styret.  

 

5. Forslag fra styret. 

I hht vedtak på årsmøte 29.3.2014 og tilleggskrav for å få tittelen NUCH, legges saken frem på nytt. Saken 

ble vedtatt, men på grunn av feil protokollføring ble vedtaket ikke innført.  

HG tilhører gruppe 1, og er å definere som allsidig brukshund. Styret anser det som viktig å få dette på 

plass for å bidra til at rasen beholdes som en allsidig hund, og ikke står i fare for å ødelegges, slik andre 

raser har opplevd. Tilleggskravene er satt til et lavt nivå, slik at disse er fullt gjennomførbare for alle, og en 

god del enklere enn i Sverige. Det er mange eiere av rasen som uttrykker sin bekymring for utviklingen av 

rasen og fokus kun i retning av utstilling. 

Valgfrie tilleggskrav for å kunne oppnå Championtittel på utstilling (NUCH).  

- Bestått NKKs kåringsprøve 

- NKKs brukshundprøve med opprykk fra D til C 

- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK):  

   Bestått en av følgende prøveformer: SL1, IPO1, SPH1.  

   Opprykk fra kl 1 i RSP eller RRP                                                                                                              

- Oppnådd minst en 1. premie på blodsporprøve i Norge 

- B-godkjent redningshund  

 

Til sammenligning, krav for Svenskt utställningschampionat, SE UCh 

a) 
Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid officiell utställning inom SBKs organisation.  
Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.  
Betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller godkänd som draghund (DRH II) eller BSL 3 med 
betyget B (tillfredställande) eller IPO I med betyget B (tillfredställande) eller IPO-R med betyget B 
(tillfredställande) i klass A eller IPO-FH med betyget SG (mycket god) eller godkänt vallhundsprov eller 
godkänd mentaltest vid korning.  
b) 
Två certifikat på utställning i Sverige utdelade av två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats vid 
officiell utställning inom SBKs organisation. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden 
uppnått åldern 24 månader och en dag.  
Ett certifikat på SBKs bruksprov eller IPO eller IPO -FH eller IPO-R eller dragprov. 


