INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016
Tillegg til innkallinga

Sted:
Egon Jessheim, Furusethgata 5 (Jessheim storsenter)
Tidspunkt:
Fredag 18. november 2016 kl 19.00

3. Regnskap og revisors beretning

Regnskap AGN 2016
Kontonavn

Inn

Ut

Medlemsavgift NKK
Domene, webhotell og porto
Norsk Brukshundsport Forbund
Bespisning årsmøte 2015
Renter og omkostninger bank
LP stevne desember 2015
Kurs i fjellgjeting
Rasespesialen 2016

20 550,00

Totale inntekter og utgifter okt-15 - okt. 16

75 367,76 37 502,63

Resultat (overskudd)

37 865,13

Saldo bank 25.10.16
innskudd NBSK avd Hedmark, ikke mottatt
Saldo etter manglende innskudd

97 298,13
840,00
98 138,13

Saldo bank 18.09.15
Saldo bank 25.10.16 + innskudd fra NBSK
Overskudd

59 433,00
98 138,13
38 705,13

812,00
3 013,00
652,00
55,76 1 009,50
47 105,00 23 874,10
1 800,00
5 857,00 8 142,03

7. Innkomne saker
Ønsker følgende krav blir lagt til for mottak av cert på utstilling for Australsk kelpie.
Innsender: Gunn Eva Østdahl
I dagens krav føler jeg at det mangler et punkt under brukskrav. Detter er B-godkjent
redningshund. Kan nevne at Rottweiler har dette som brukskrav for å motta cert.
Ettersom det er flere med rasen som aktivt trener for å få godkjent sin Australske kelpie som
”Godkjent redningshund” innen Norske Redningshunder, så mener jeg at dette kravet bør
legges til under ”brukskrav for oppnåelse av CERT”.
Opptrening av en godkjent redningshund er veldig tidkrevende og dermed blir ofte ikke
konkurranse en prioritet. Jeg mener at B-godkjenning vil tilsvare nivået på de kravene som er
vedtatt tidligere.
Ønsker gjeldene fra 2017.
Dagens krav for å motta cert for rasen Australsk kelpie:
En av følgende krav oppfylt:
 opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
 bestått NKKs kåringsprøve
 opprykk fra kl.1 til 2 RIK brukshundprøve (RSP eller RRP)
 bestått IPO 1
 bestått SchH 1
 bestått VGP
 bestått SL1
 bestått SPH 1 (kun australsk kelpie)
Ny tekst – i punkt 16 i NKK`s utstillingsregler :
En av følgende krav oppfylt:
 opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
 bestått NKKs kåringsprøve
 opprykk fra kl.1 til 2 RIK brukshundprøve (RSP eller RRP)
 bestått IPO 1
 bestått SchH 1
 bestått VGP
 bestått SL1
 bestått SPH 1 (kun Australian kelpie)
 B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder (kun Australian kelpie)

Styrets innstilling: Styret stiller seg positivt til forslaget, da det ligger mye arbeid for å få en
B-godkjent hund i Norske Redningshunder. Styret foreslår at bruksmeritt om B-godkjent
hund i Norske Regdningshunder legges til i Utstillingsreglene punkt 16, og at endringen
gjøres gjeldende fra 01.01.2017. Endringene i vedtaket gjelder i minimum 3 år fra endringen
trådte i kraft.

Innføre brukskrav for tittelen Norsk utstillingschampion på Australian kelpie
Innsender: Wenche Aas Myhren
…. og ikke brukskrav for cert, som det er pr i dag.
Fra 1. januar 2015 ble det innført brukskrav for å få cert på utstilling for Australian kelpie, der
ett av følgende krav må være oppfylt:









Opprykk fra klasse D til C brukshundprøve nordisk program
Bestått NKKs kåringsprøve
Opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
Bestått IPO 1
Bestått SchH 1
Bestått VPG
Bestått SL1
Bestått SPH1

Mitt forslag er at det innføres brukskrav for tittelen Norsk utstillingschampion, og ikke
for cert.
Jeg begrunner det slik:
 Med å innføre brukskrav for tittelen norsk utstillingschampion, framfor cert, gir det
kelpie-eiere bedre tid til å oppnå ønska resultater. Noe som kanskje også kan være
med på å øke interessen for bruks.
 Da blir kravet en «gulrot» og ikke en «pisk» som jeg synes det er i dag.
 Regelen om brukskrav for å oppnå cert virker ekskluderende, da ikke alle har samme
forutsetninger (personlig/fysisk) for å komme seg ut i skogen. Mange andre
hundeaktiviteter kan i praksis gjøres fra rullestol: konkurranse-lydighet, rally-lydighet,
agility, freestyle, gjeting
 Med dagens regelverk har det liten/ingen hensikt å stille kelpie før en har oppnådd
brukskravet. Og i følge regelverket kan en ikke hund delta på NBF-prøver før den er
fylt 12 måneder og på kåringsprøver før den er fylt 9 mnd.

 Heller ikke alle har like stor mulighet til å konkurrere i bruks, både pga varierende
tilbud av NBF-stevner/kåringsprøver eller lang veg til stevner. Ikke alle landsdeler har
like stort tilbud på bruks-stevner (Kåringsprøver og NBF spor og rundering kl D) Se
tabellen nedenfor. Kilde: NKK`s terminlister.

Jeg har følgende forslag til lovtekst:
Australian kelpie kan motta cert på utstilling, etter til enhver tids gjeldende utstillingsregler.
Men for å få godkjent tittelen Norsk Utstillingschampion (N UCH) må hunden ha oppnådd
godkjent brukskrav, som kan være ett av følgende:










Opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
Bestått NKKs kåringsprøve
Opprykk fra kl.1 til 2 RIK brukshundprøve (RSP eller RRP)
Bestått IPO 1
Bestått SchH 1
Bestått VGP
Bestått SL1
Bestått SPH 1 (kun Australian kelpie)
B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder (kun Australian kelpie) –
forutsatt godgjenning av årsmøtet under forrige sak.

Brukskravet for certifikat bortfaller, og erstattes med brukskrav for å få tildelt tittelen Norsk
Utstillingschampion (N UCH) fra 01.01.2017. Når en hund har oppnådd 3 ganger certifikat på
utstilling i Norge under tre forskjellige dommere (jfr NKK`s regler for certifikat) og ett av
oppgitte brukskrav, kan eier søke NKK om tittelen Norsk Utstillingschampion. Endringene i
vedtaket gjelder i minimum 3 år fra endringen trådte i kraft.

Oversikt over bruksarrangement 2013 – 2016
Kåringsprøve
Landsdel/År
Østlandet (Østfold, Vestfold, Akershus,
Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland
Sør-Norge (Vest-Agder, Aust-Adger,
Rogaland)
Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal)
Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)
Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
Totalt

2013
6

2014
5

2015
4

2016
3

0

0

0

0

2

1

1

0

1
3
12

0
4
10

1 avlyst
3
9 (8)

2
4
9

Spor kl D
Landsdel/År
Østlandet (Østfold, Vestfold, Akershus,
Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland
Sør-Norge (Vest-Agder, Aust-Adger,
Rogaland)
Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal)
Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)
Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
Totalt

2013
16

2014
14

2015
16

2016
25

8

5

6

14

7

6

1

6
13
49

7
11
50

4
16
48

8
19
59

2013
13

2014
16

2015
17

2016
21

8

7

4

7

3

5

10

1

3
5
32

3

4
10
45

5
1
35

Rundering kl D
Landsdel/År
Østlandet (Østfold, Vestfold, Akershus,
Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland
Sør-Norge (Vest-Agder, Aust-Adger,
Rogaland)
Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal)
Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)
Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)
Totalt

31

Styrets innstilling: Styret stiller seg positivt til forslaget, og går for brukskrav for å få tildelt
tittelen Norsk Utstillingschampion. Ordningen med brukskrav for å få tildelt certifikat går da
ut.
Styret foreslår at brukskrav for tittelen Norsk Utstillingschampion (N UCH) legges til i
Utstillingsreglene punkt 16, og at endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2017. Endringene i
vedtaket gjelder i minimum 3 år fra endringen trådte i kraft.

FULLMAKTSSKJEMA
I hht Lovmal §3-2 har medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt.
Hvert oppmøtte medlem kan kun representere ett – 1- medlem med fullmakt. Fullmakt kan
benyttes ved sak og valg

Navn:
gir
Navn:
Fullmakt til å stemme på mine vegne på AGN‘s årsmøte
18. november 2016
Sted:

Dato:

Underskrift

I tillegg anmodes den som gir fullmakt om å sende en epost til
australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no med informasjon om hvem de
har gitt sin fullmakt til.

