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Tilbakemelding på FKU sine kommentarer angående arbeidsgruppa sitt arbeidsdokument 

Vi er gjort kjent med at FKU sine kommentarer på arbeidsdokumentet er sendt ut til HS og 
avdelingene m.fl., men ikke til medlemmene i arbeidsgruppa - noe vi undres over.

I tillegg er FKU sine kommentarer sendt over til NSK sine avdelinger 2.11.  Dette må sies å være sent 
i forhold til at det første medlemsmøtet med fremtidig utstillingspolitikk som tema ble avholdt før 
dokumentet fra FKU nådde avdelingene.

Det er fint at vårt arbeidsdokument skaper debatt, noe som også var meningen i mandatet vi fikk av 
NSK ved HS. Likevel vil vi komme med noen kommentarer på FKU sin tilbakemelding på 
arbeidsdokumentet. 

I FKU sine kommentarer brukes uttrykket ”Letohallen-champion”. Disse championene mener FKU er 
mindre verdt enn andre champions uansett hvem som har dømt der. Ved utstillingen i Letohallen 
januar 2016 har NSK takket nei til at spaniels kan være med. På dommerlistene for denne utstillingen 
finner vi 2 rasespesialister. Vi synes derfor det er synd at spaniels ikke er med og kan ikke skjønne 
hvorfor dette blir sett på som en mindre verdt utstilling enn andre. 

Videre skriver FKU om en dommer som har vært benyttet på en utstilling på Nesbyen; 
«Det har faktisk vært benyttet dommere fra Filippinene, et land som etter vår kjennskap, ikke har 
tradisjon for spanielrasene.  Det de eventuelt har, er nok sterkt påvirket av USA, og for to av de store 
rasene, cocker spaniel og engelsk springer spaniel, er dette absolutt ikke ønskelig.»

Dette blir kun en synsing om dommer fra et annet land, som vi mener ikke hører hjemme i et 
dokument underskrevet av 2 utstillingsdommere. 

FKU reagerer på at vi mener at flere champions vil kunne gi større bredde i avlen, og de håper at vi 
seriøst ikke mener dette. Selvfølgelig mener vi dette siden det står i vårt arbeidsdokument! Å bruke 
uttrykk som at de håper vi «seriøst ikke mener dette» er en lite konstruktiv måte å argumentere 
uenighet på. Kommentarene fra FKU er ganske enkelt et forsvar av den norske championtittelen slik 
den er i dag. 

Geografi: Vi har sett på FKU sin oversikt over geografisk fordeling av utstillinger for spaniels i 2016 
og har noen tanker omkring dette. Vestlandet omfatter på denne oversikten Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. Innenfor dette området er det ofte lettere å kjøre hovedveien østover enn å kjøre 
vestlandet på langs. Troms og Finnmark er kun to fylker, men reiseavstanden er stor selv innenfor ett 
av fylkene. Reell reiseavstand er derfor viktigere enn fylkesgrensene og geografisk plassering av 
utstillingene.

Vårt mandat har vært å komme med et dokument som kan være et utgangspunkt for debatt, noe vi 
mener vi har lykkes med. Vi forventer konstruktive tilbakemeldinger, også fra FKU. De 
tilbakemeldingene arbeidsgruppen har fått fra FKU, oppleves ikke slik, og gir oss liten lyst til å si ja til
nye arbeidsoppgaver for NSK.

Med hilsen arbeidsgruppa for å utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk
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