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Møte mellom styret i NMK og NLCK



Forventninger og agenda
 Vår hovedforventning er at vi er omforent om hva som skal 

være ambisjonen med LC de neste årene

 Dette fordi:

 Tidligere styrer har sett på LC som et hvilket som helst 
raseutvalg og i hvert fall ikke sidestilt LC med utstilling

 Følgende passus fra referat fra årets generalforsamling er ikke 
bra:

Aktiviteter i klubben i løpet av 2013: 

Klubben har avholdt to utstillinger i denne perioden: 

Pinseutstillingen på Gran i Hadeland og Hallingdalsutstillingen på Nesbyen. Begge utstillingene ble en suksess 
på alle måter 

 Vi stusser veldig på hvorfor ikke våre to CACIL prøver er med 
her, men er bare nevnt lenger ned.



Om LC – status og utfordringer

 Vi arrangerer (som de eneste i myndemiljøet) to 

internasjonale prøver per år med økende deltagelse

 Vi har et godt omdømme som arrangør blant deltagere og 

dommere i store deler av Europa

 Ildsjeler trekker lasset – fare for slitasje

 Utfordringer å finne egnede treningsplasser

 Ganske kostbart utstyr

 Økonomi utfordring

 Og ikke minst organisatorisk utfordring



Organisering internasjonalt

FCI General 
Assembly

Cdl

NKK SKK

Andre FCI 
komitéer

DKK



Hva gjør Cdl?

 Norge har vært med i CDL siden 2005/06

 Internasjonalt regelverk

 Terminliste over CACIL stevner

 Tildeler EM (og VM i rundbane)

 Dopingsaker – og regelverk rundt sanksjoner

 NB. Spesielt viktig i 2013-14: Høyde på whippet og italiensk 

mynde. (Mer om det senere)



Organisering nasjonalt

NKK

NMK/NGK

Generalfors.

NLCK

Distriksavd. 
Østlandet

Treningslag 1 Treningslag 2 Treningslag 3

Distriksavd. 
Trøndelag

Distriksavd. 
Nord-vest

Distriksavd. 
Nord-Norge??



Veien videre
 To alternativer:
 Fortsatt være en del av Myndeklubben
 Egen LC klubb underlagt NKK – men med en eller annen form for 

samarbeidsavtale med NMK/NGK
 LC miljøet ønsker primært det første alternativet, men ikke for 

enhver pris
 NMK må omorganiseres der LC og utstilling reelt sett blir sidestilt 

organisatorisk og økonomisk

 Organisasjonskartet må endres
 Finne en fornuftig modell for fordeling av ansvar og økonomi
 Konkret forslag fra NLCK:
 Sette ned en gruppe med to fra styret og to fra NLCK til å utrede 

nærmere.
 Fremme konkret forslag på generalforsamlingen 2015



Det er ikke slik vi vil myndene skal bli..



Men slik…


