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Motion till Kennelfullmäktige 2017.

Enhetliga regler för samtliga nordiska länder vid utställning och meritering på
de nya Nordiska utställningarna och kraven för Nordiskt utställningschampionat.
Som det nu är gäller olika regler för hundars möjligheter att erhålla
utställningschampionat beroende på vilket nordiskt land de är registrerade i.
Så kan det inte få vara, det ställer till problem både för hundägare och
arrangörer.
VTviil därför attSKKskyndsamt ska^erka för a^^
gemensamt regelverk att åtminstone gälla för de nya nordiska championaten
och att SKK/CS driver denna fråga.

Vi yrkar därför att; 1.KF beslutar uppdra åt SKK;CS att verka för att snabbt lösa
denna fråga.
2.KF beslutar att dessutom uppdra åt SKK;CS att inför
nästa regelrevidering göra en genomgripande översyn av alla olika prov, test
och andra krav som är förknippade med hundars möjlighet att erövra
utställningsmeriter, i syfte att skapa en enighet inom NKU. I denna översyn
skall också specialklubbarna ha del.

Liz-Beth C Liljeqvist
/ordf VaKK
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Motion från Västra Kennelklubben angående enhetliga regler för samtliga länder vid
utställning och meritering på de nya Nordiska utställningarna och kraven för Nordiskt
utställningschampionat
Västra Kennelklubben föreslår i yrkande 1 att SKK/CS uppdras att verka för att snabbt lösa
frågan om olika provmeriter inom Norden för att erhålla det nya nordiska
utställningschampionatet samt i yrkande 2 att skapa en enighet inom NKU gällande vilka
provmeriter som ska gälla för att erhålla utställningsmeriter.
SKK/CS får efter hörande av SKKs Utställningskommitté, SKKs Prov- och Tävlingskommitté
och SKKs Jakthundskommitté avge följande yttrande.
NKU/AU fastställde 2016-10-12 Regulations for Nordic Dog Shows att träda i kraft 2018-0101.
Den nya Nordic Show Champion titeln (NORDIC CH) ersätter den tidigare titeln Nordisk
utställningschampion (Nord UCh). För att bli Nordic Show Champion krävs att:
o Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är
registrerad.
o Hunden ska erhålla tre Nordic Show certifikat från tre olika Nordiska länder, utdelade
av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när
hunden uppnått åldern 24 månader.
Anledningen till kravet om att hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där
den är registrerad är att kraven på provmerit för utställningschampionat skiljer sig betydligt
inom de nordiska länderna. Som exempel kan nämnas att det av SBKs raser endast är tysk
schäferhund, rottweiler och dobermann som har krav på provmerit för
utställningschampionat i samtliga nordiska länder. Bland jakthundsraserna kan som exempel
nämnas att i grupp 6 är det endast drever och finsk stövare som har krav på provmerit för
utställningschampionat i samtliga nordiska länder.
Att traditionella bruks- och jakthundsraser i Sverige skulle kunna erhålla Nordic Show
Champion titeln utan någon form av provmerit har inte bedömts som rimligt i NKUs
gemensamma arbete med regelverket. Att i nuläget påbörja en ny förhandling i syfte att
snabbt kunna nå enighet inom NKU om gemensamma krav på provmeriter är inte realistiskt.
Att på längre sikt ha en ambition att arbeta mot mer gemensamma championatregler i de
nordiska länderna är lovvärt. Det huvudsakliga ansvaret för en utveckling i denna riktning
ligger på specialklubbarna som har avelsansvar för berörda raser. Den variation i
användningsområden som finns för olika raser i de nordiska länderna måste också beaktas.

Som exempel kan nämnas att det i Danmark av naturliga skäl inte arrangeras älghundsp
utan där är ett 400 m långt blodspårprov den rasspecifika provmeriten för det danska
utställningschampionatet för älghundar.
CS föreslår KF att avslå yrkande 1 i motionen.
CS föreslår KF att yrkande nr 2 i motionen är besvarad.
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