
 
Norsk Spaniel Klub avd Rogaland 

Utstillingspolitikk 

 

Rapport fra medlemsmøtet Torsdag 26. november 2015 

Møtet startet med en presentasjon av NSK Arbeidsgruppens dokument ved Oddvar Hausken.  

 

Hovedutstilling: 

NSK sin Hovedutstilling har tradisjonelt vært lokalisert sentralt på Østlandet og satt opp på samme 
tidspunkt hvert år. Som fagkomite påpeker er det tidligere forsøkt med rullerende «storcert»-
utstillinger i avdelingene, men også den løsningen bød på arrangementmessige utfordringer. 

Avdeling Rogaland mener det er en fordel og beholde fast sted og tidspunkt for hovedutstillingen av 
flere årsaker.  

 En utstillingskomite tilknyttet arrangerende avdeling og HS kan etablere team som vil få 
erfaring og dermed kunne påvirke kvaliteten på arrangementene og gi muligheter for en 
positiv utvikling av hovedutstillingen. 

 For utstillere fra inn og utland skaper det forutsigbarhet med fast hovedutstilling som for 
mange et etablert årlig treffsted. 

 Når hovedutstillingen arrangeres på sentralt østland er reiseavstand overkommelig for 
utstillere fra inn og utland.  

 Dersom utstillingen rullerer og flyttes i tid og sted vil flere positive momenter bortfalle og vi 
risikerer lavere deltakerantall delvis på grunn av betydelig lenger reisevei for mange 
utstillere.  

 Søkeprosessen for å avholde hovedutstilling vil by på utfordringer da de forskjellige 
avdelinger allerede knytter sine enkeltutstillinger opp mot NKK sine utstillinger rundt i 
landet.  

 Flytting av hovedutstilling i tid og sted vil påføre utstillere og arrangører økt uforutsigbart, 
ekstra reisekostnader og en svekkelse av status for selve arrangementet. 

 Økonomi. Det er en oppfatning av at det er spesielt lønnsomt å arrangere hovedutstilling, 
hvilket ikke bør være et motiv. Dersom Hovedutstillingen skal bli et lavbudsjettarrangement 
for å sikre god økonomi kan dette gå på bekostning av kvaliteten og deretter på interessen 
for hovedutstillingen.  

 Avd Rogaland betviler at hovedutstilling gir arrangerende avdeling et godt økonomisk 
resultat. HS utfordres til å fremlegge resultat fra hovedutstilling de siste 5 år.  

 Ved etablering av rullerende hovedutstilling må det etableres rutine for gjennomføring av 
hovedutstilling dersom ingen avdeling sender inn søknad. 

 For arrangerende avdeling vil det være attraktivt å dele ut storcert som er hovedmotivet for 
hovedutstillingen. Arrangerende avdeling vil dermed få anledning til å invitere dommere som 
er spesielt interessante for avdelingens medlemmer. 

 

 



 
Fagkomite utstilling: 

I følge NSK’s lover er fagkomite utstilling en arbeidsgruppe utnevnt av HS og dermed underlagt 
hovedstyret og ikke direkte underlagt RS. 

Avdeling Rogaland har stor tillit til HS sin fagkomite for utstilling og den kompetansen som 
komitemedlemmer besitter. Avdelingen har ved flere anledninger blitt møtt med positive og nyttige 
råd på våre henvendelser.  

Når fagkomiteens medlemmer er dommere kan det muligens bli en konflikt i saker hvor dommeren 
føler forpliktelser i forhold til NKK. Fordelene med dommere i komiteen er at de innehar god 
kjennskap til forhold knyttet til lokaliteter og arrangerende klubber og vil dermed ha mulighet for å 
prioritere søkere for utstilling av våre raser på en god måte. 

Sammensetningen av komiteen er for Rogaland uproblematisk, men dersom det er behov for 
utvidelse av arbeidsgruppen har HS full støtte til å utvide komiteen. 

 

Storcert: 

Utstilling har utviklet seg til å dekke to forskjellige behov som har forskjellig interesse når det gjelder 
storcert. 

Show som hobby og sport er en viktig aktivitet for mange som konkurranseform. 

Kvalitetsbedømmelse som et redskap for Avl er et annet og historisk sett viktig poeng for 
oppdrettere og valpekjøpere. 

Påstand og forventning:  

 Cert og championat blir i stor grad vektlagt ved avl 

 Dommere premierer CK kun til hunder som innehar cert kvalitet. 

Ved å studere valpelister og avlsmaterialet blant spanielklubbens store og seriøse oppdrettere 
fremkommer det en stor overvekt av avlshunder som er rikelig titulert i henhold til oppdretteres 
interessefelt. Naturligvis vil tisper ha et begrenset antall avkom, mens en del hanhunder som 
profileres mye og er veldig synlige gjennom markedsføring i utstillingsringen har mange kull etter 
seg.  

Langsiktig mål må være å legge om til samme regelverk som benyttes i Sverige ved at NKK og NSK 
sine utstillinger er de eneste utstillingene i Norge som kan dele ut cert. NSK sine avdelinger er seriøse 
og satser på høyt kvalifiserte dommere til sine utstillinger. Ved å sidestille NSK og NKK cert vil 
avdelinger få en høyere anerkjennelse for den jobben som gjøres i tilknytning til våre egne utstillinger 
rundt i landet. Andre arrangerende klubber vil ikke få anledning til å dele ut cert. Ved en fjerning av 
småcert må et strammere regime for dommere på plass, og antall utstillinger reduseres.  
Denne omleggingen vil bety at CACIB som kun deles ut av NKK på internasjonale utstillinger blir 
«storcert».  

Dersom resultatet av å sidestille NSK og NKK cert er at vi får flere champion, så er det på grunn av CK 
kvalitet som blir gitt av kvalifiserte dommere. Flere champion vil bety en større bredde og variasjon i 
championatklasse på utstilling uten at det bør være negativt. En annen effekt vil være at genbanken 
på NUCH hunder vil ha større bredde og variasjon som igjen er positivt for videre avl. 



 
Geografi og antall utstillinger for Spaniels: 

Avdelingen støtter målet om ca 50 utstillinger pr år. 

Den geografiske fordeling av utstillinger bør dekke hele landet, men kan med fordel harmoniseres 
noe i forhold til medlemsmassens geografiske tilhørighet.  

 

 

Tiltak for å gjøre utstillingene mer attraktive: 

Avdelinger må sette fokus på det sosiale ved alle arrangement. 

Pauseinnslag med Barn & Hund, Show, Pelsstell og konkurranser kan skape ekstra engasjement.  
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For styret i NSK avd Rogaland 
Eva Bjelland 
leder 


