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Kopi

Styret NMK, alle arbeidsutvalg

1. Utvalgenes/komiteenes planer

Afghanerutvalget: Forbereder spesialen som avholdes i begynnelsen av juni. Videre planer er
raseparade og mer fokus på LC. De kommuniserer til sine medlemmer på FB og
hjemmesiden.
APSSU: Forbereder spesialen som avholdes i begynnelsen av juni.
Borzoiutvalget: Forbereder spesialen som avholdes i begynnelsen av juni. Jobber med å samle
rasevinnere fra den første spesialen i 1983 og frem til i dag. Det oppfordres til å samle
fjorårets vinnere i neste års katalog. Årets vinnere avbildes i Mynden og på utvalgenes
hjemmeside.
Italienerutvalget: Forbereder sitt openshow som avholdes i begynnelsen av juni. Utvalget har
mange planer som de jobber med, men de mest konkrete er utstillingstrening, LC og
forebyggende helsetiltak.
Salukiutvalget: Jobber med spesialen som avholdes i begynnelsen av juni . Bente Nystuen
utdanner seg til hundeterapeut, noe de ønsker å dra nytte av i utvalget.
LC: Vårprøven er avholdt, men ikke ferdigstilt da aspiranten skal være med på sluttførelsen.
De er godt i gang med høstprøven og entusiastmen er stor, men de mangler piloter. I perioder
er det vanskelig med å skaffe ledige jorder og personell. Thomas har laget en proto-type på en
mobil LC-maskin. Denne er ikke er satt i produksjon ennå. Den vil passe bra både for
rettstrekke og full LC-bane på 400 meter og er fin for treningslag osv.
. Høstprøven avholdes på Hvam videregående skole og er en 2 dagers internasjonal prøve.
Alle utvalg har sponsorer til sine utstillinger selv om det for enkelte har vært problematisk å
skaffe.
2. Avholdelse av arrangementer. Forventninger, inntekter, kostnader.

Fristen for utvalgene til å sende inn søknad om cert-utstilling for 2021 er 30. november 2019.
Søknaden sendes styret. Siv-Lene lager skjema som utvalgene kan fylle ut, så sender NMK
samlet søknad inn til NKK.
Utvalgene må være flinke til å tenke kreativt slik at utstillingen ikke går med underskudd.
Utgifter må stå i forhold til inntekter. Lag skriftlig og signert avtale med dommere vedrørende
utgifter til reise (fly/tog/etc). Rosetter kan kjøpes til selvkost i samarbeide med NMK.

3. Rasekompendium.
Utvalgene bes på sikt å utarbeide et kompendium for sin rase. Arbeidet er krevende og må
forberedes godt. Styret ber utvalgene komme med forslag til innhold som vi kan diskuterer på
neste høstmøte.

4.

Utvalgsmøte høst.
Tema høstmøte: Hvordan ta vare på rasens historie, rasekompendium.
Generelt:
Ved bruk av rasebilder på hjemmesiden/i PM etc., bruk hunder som ikke kan
identifiseres/ikke er aktive i ringen/ikke lever, slik at bildebruken ikke fremstår som en
annonse.
Dersom flere utvalg avholder sin spesial på samme plass, bør man samkjøre teksten i PMet.
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