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Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

2.

Evaluering - Norsk Vinnerutstilling 2017
Vi må ha en tydelig leder i ringen, bl.a. med tanke på tidsbruk. Det bør også
vurderes å sette opp en “stasjon” hvor man sjekker chip, tannstatus og testikler etter
defilering og før hundene går inn til enkeltmann. Dette vil kunne spare tid. Vi er godt
fornøyd med Mot/Kamp i år. Tyske dommere bør følge de norske reglene når de
dømmer i Norge. Når en hund blir utvist bør samme regel gjelde for alle hundene
med samme problemstilling. Informasjon til dommer vedrørende deltakende hunder
skal klareres med klubben. Lørdag var en altfor lang dag. Søndag var litt for kort.
Avls- og oppdrettergrupper forslås å settes opp på lørdag med rangering og
presentasjon på søndag. Langhår foreslås går på søndag med egen dommer.

3.

Norsk Vinnerutstilling 2018
Torsten Kopp har bekreftet invitasjonen til å dømme NV 2018.

4.

Godkjenning av avlskåringsdommere
Bjørn Lundberget innstilles til kåringsdommer norsk mønster. Leif Vidar Belgen og
Svein Egil Vagle innstilles til kåringsdommere tysk mønster.

5.

Eksteriørdommerkurs 2017
Vi anbefaler å avholde kurs 24. - 26. november 2017. Sted: ved Gardermoen.

6.

Dommersøknad
Søknaden ble vurdert på nytt. Avslag.

7.

HD-index
HD-index er ikke oppdatert siden 2016. Vi har kontaktet NKK som opplyser at den vil
bli oppdatert i løpet av høsten 2017.
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Utvikling av hundeforsikring, Gjensidige
Gjensidige satt pris på vår tilbakemelding. Vi samarbeider videre i saken - billigere
forsikring for de som følger NSchK’s krav.

9.

Eventuelt
Vurdering av eksteriørdommer
Hovedavlsrådet ber Hovedstyret sende brev til NKK hvor de anmoder om at
dommeren av-autoriseres for å dømme vår rase.
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