Svar på sakene våre som var oppe på årsmøtet til NSK Sogn og Fjordane februar 2015
Hovedstyret har nå behandlet deres mail i møte 6/2015 møte onsdag 27.mai 2015.
I sak 43/2015

HENVENDELSE FRA AVD. SOGN OG FJORDANE , HETER DET:
Henvendelsen fra avd. Sogn og Fjordane inneholder 4 punkter. Punkt 1 er oversendt JK i
forbindelse med høring, punkt 2 jobber NKK med.
Punkt 3: Oversikt over alle med bestått jaktanleggsprøve/premiert på jaktprøve Me ynskjer
ein oversikt over alle hundar som har bestått jaktanleggsprøve og alle hundar som er
premiert på jaktprøve på klubben si heimeside. I denne oversikten bør det gå fram kva
poengsum hundane har fått for bestått jaktanleggsprøve totalt og kva poengsum dei har fått
for dei ulike delmomenta. Dette for at det skal vera lettare å finne informasjon ved val av
hannhund. Ved jaktpremiering må det gå fram kva klasse hunden har starta i. Ved innføring
av resultat i dogweb må ALLE startar gå fram uansett resultat – ikkje berre det beste
resultatet slik som i dag.
I regelverket står det: «Ved Jaktanleggsprøve skal arrangør spesielt sikre at det registreres i
Dog WebArra. Dersom noen av hundene ved vannarbeidet ble kvalifisert for start på
Jaktprøve i Begynnerklasse, BK.» Me er usikre på korleis dette skal gjerast i praksis.
NSK avd. Sogn og Fjordane
Enstemmig vedtak: HS kan pr i dag ikke etterkomme ønske fra avdeling Sogn-og Fjordane,
men oppfordrer avdelingene til å offentliggjøre alle med bestått jaktanleggsprøve/premiert på
jaktprøve på sine sider.
Punkt 4: Kvelpeformidlinga på klubben si heimeside Informasjon som vert lagt inn ved
registrering/formidling av kull bør oppdaterast når valpeformidlingen vert ”oppe og går”
igjen.
- ta inn HD-index for engelsk springer spaniel
- ta inn innavlsprosenten for kullet
- ta ut sporpremiering – det er mange bruksaktivitetar spaniels kan vere med på og spor er
berre ein av dei. Dette kan skrivast under tilleggsopplysningar på lik linje med lydigheit,
agility osv.
Enstemmig vedtak: HS har forståelse for ønske om at denne infoen blir tilgjengelige også på
valpeformidlingen, men i og med at disse opplysningene er mulig å fremskaffe på DogWeb
ser vi ikke nødvendigheten av at dette legges ut på valpeformidlingen. Vi vil presisere at dette
er informasjon som etterspørres i hovedsak av oppdrettere/rase-entusiaster og for denne
gruppen er DogWeb kjent informasjonsbase.HS går inn for å behandle sporpremiering som
foreslått.
Dette til orientering
Med vennlig hilsen
for Norsk Spaniel klub
Hovedstyret, Inger C Neset sekretær

