Forslag til årsmøte
Jeg foreslår at styret i klubben til en hver tid vurderer om det er grunnlag for å søke
arrangement som skal terminfestes hos NKK. Bakgrunnen er at flere av våre prøver
har hatt gjentatte avlysninger i løpet av de siste årene på grunn av dårlig påmelding
og lite fugl. Dette vil kunne få svært store konsekvenser for Midt-Troms
Fuglehundklubb som arrangør hvis NKK er våken og velger å bruke regleverket i
jaktprøvereglene for stående fuglehunder. I ytterste konsekvens kan vi bli nekte å
arrangere prøver i en periode (se sitat fra reglene for fuglehundprøver). Det er en
situasjon som ikke er ønskelig. I tillegg framstår vi som useriøs i fuglehundmiljøet når
vi stadig avlyser våre arrangement.
Under er det utklipp fra prøvereglementet som understøtter min bekymring for at vi
søker prøver som vi gjentatte ganger må avlyse.
Sitat fra regelverket for jaktprøver:
Avlysning av prøven.
Prøvens leder i samråd med NKKs
representant kan avlyse, utsette eller avbryte
prøven dersom forholdene er slik at det er
uforsvarlig å gjennomføre prøven. Reaksjoner
mot arrangør ved avlysning/uregelmessigheter:
• Ved avlysning av terminfestet arrangement
gis arrangør en advarsel. Man påpeker det
ansvar og de forpliktelser som ligger i å
søke om offisielle arrangementer og at det
forventes at tilsvarende ikke skjer flere
ganger. I så tilfelle må arrangør da regne
med å bli fratatt retten til å arrangere
offisielle arrangementer for en periode.
• Reaksjonene skjer administrativt dersom
ikke saken oppfattes å være av graverende
art. I så tilfelle legges den først fram for
Hovedstyret til vurdering.
• Ved annen gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for
Hovedstyret. Normal reaksjon vil være
fratakelse av retten til å arrangere samme
type arrangement i et år.
• Ved tredje gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for
Hovedstyret. Normal reaksjon vil være
fratakelse av rett til å arrangere
terminfestede arrangementer i minst 2 år.
Avlysning av stevner pga. ingen eller så få
påmeldte at fellesøvelser ikke kan
gjennomføres i henhold til reglene, tas til
etterretning, men arrangør må i slike tilfelle
uoppfordret sende Norsk Kennel Klub en
detaljert redegjørelse om forholdet og

vedlegge tilstrekkelig dokumentasjon på de
faktiske forhold. Inviterte dommere og evt.
påmeldte deltakere må varsles om det
inntrufne og arrangør må sørge for at alle
formelle forhold ordnes opp på forsvarlig
måte.
Arrangøren må nøye vurdere om det er
grunnlag for å søke om tilsvarende
arrangement neste år, for å unngå en ny
avlysning da.
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