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          3.desember 2015

         

Norske Elghundklubbers Forbund  

Forbundsstyret  

 

Fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2016:  

 

     

3 X CK SOM GRUNNLAG FOR N UCH 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret foreslår primært at kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 

jagende spisshunder skal endres til tre certifikatkvalitetspriser (CK) oppnådd i Norge under 

tre forskjellige dommere. Subsidiært foreslås at alle hunder som oppnår certifikatkvalitet 

(CK) i brukshund klasse tildeles CERT og at kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes 

uendret. Øvrige krav beholdes uendret. 

Bakgrunnen for forslaget er at når en hund oppnår CK så er den av dommeren vurdert til å 

være av certifikatkvalitet. Hvilken hund som får CERT blant de som har oppnådd CK er ofte 

knyttet til små variasjoner og preferanser som er uten relevant betydning. Konsekvensen av 

dagens krav er at vi får færre utstillingschampioner enn populasjonens kvalitet skulle tilsi. 

 

Den viktigste motivasjon for å merittere hundene både med hensyn på bruk og eksteriør er 

avl. At hundene får den meritteringen som de rettmessig fortjener er derfor viktig, da dette har 

betydning for hvilke hunder som vil bli brukt i avlssammenheng og det gir et mer korrekt 

bilde av rasens kvalitet. 

Sammen med tidligere endringer vil denne endringen gjøre at de norske kravene til 

utstillingschampionat for våre raser i større grad samsvarer med de svenske kravene. Dette 

vurderes som en stor fordel for avlsarbeidet, da det gjør at grunnlaget for et 

utstillingschampionat er tilnærmet det samme uavhengig av om det er norsk eller svensk. 

 

Det ble for noen år tilbake tatt initiativ for å få implementert tilsvarende regelendring.  

 Avlsutvalgene gjorde i fellesskap en henvendelse til FS for å få dette gjennomført.  

 RS vedtok på sitt møte 18. april 2009, RS.sak 11.4, med 63 mot 22 stemmer å fremme 

en endring overfor NKK «…slik at alle hunder i brukshund klasse som oppnår CK 

skulle tildeles CERT». Dette er foreløpig stoppet i NKK, men søknaden ligger der 

fortsatt. 
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FS sitt forslag til: 

 

Vedtak: 

1. RS 2016 vedtar å søke NKK om å implementere følgende endinger som grunnlag 

for tittelen NUCH. 

For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan 

raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder: 

c. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, 

endres til: Tre ganger certifikatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre 

forskjellige dommere. Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 mnd eller 

senere. Premiene skal være oppnådd etter at hunden er jaktprøvepremiert.  

d. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk 

Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK 

oppnås før fylte 24 mnd må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 

24 mnd eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen. 

 

Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. 

punkt c) og d) over. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 
Kjell Arild Haugen 

Leder 

  
 Arild Visdal 

 Forbundssekretær 
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