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Ekstra utstilling 2020 
 
Styret må begynne å jobbe med ekstra utstilling 
2020. 
Her er det mye som skal på plass på kort tid, så 
vi starter jobben med å finne sted, dommer osv 
umiddelbart. 
 

 

 
 

Lovmal 
 
Lovmalen er kommet i retur fra NKK med 
ønske om at de nye paragrafene sløyfes. 
 
Iom at årsmøtet har vedtatt at de 2 nye 
paragrafene ang reiseutgifter og rullerende 
rasespesial, velger styret å stå fast ved at disse 
skal inn i lovmalen. 
Lovmalen må derfor sendes Hovedstyret for 
godkjenning. 
 

 

 
 

Rasespesial 2019 
 
Vi går igjennom status på årets rasespesial. 
Det meste har falt på plass, men vi mangler 
fremdeles skriver. Styret jobber videre med å få 
de små detaljene på plass. 
 
Det blir innført 2 nye premieringer i år i tillegg 
til tidligere (Beste bevegelser, hode/uttrykk 
osv). 
Vi ønsker nå å kåre beste korthår, og beste 
langhår i tillegg. 
 

 



 
 

Dispans-søknad på kull 
 
Kennel Konglegrends har søk om dispans fra 
klubbens avlskrav. 
Kennelen har brukt svensk hannhund, hvor det 
mangler papirer på MDR-1 og DM, da de er fri 
via foreldre. 
Styret kan ikke behandle søknaden, da det 
mangler noe info. Styret ber oppdretter 
ettersende dette. 
 

 

 
 

Spesial Tromsø 2020 
 
Styret vedtok å avvise søknader om å få med 
HG på de utstillinger  som skulle avholdes 
samme dag som HGK’s rasespesial, inkl Tromsø 
Hundeklubb’s søknad. 
Vi mottok mail fra medlem som ønsket at styret 
skulle revurdere dette. 
Vi tok deretter opp kontakten med THK, og 
kom frem til en avtale om at THK får ha med 
HG på sin utstilling, under forutsetning av at de 
får gå først i ringen. 
HGK utsetter derfor start for sin rasespesial 
frem til tidligst kl 12:00 samme dag. 
Dermed får man denne helgen trippel-utstilling 
for HG, hvor 2 er med stor-cert. 
 
 

 

 Kullgodkjenning 
 
Styret har observert ett kull som ikke er søkt 
om godkjenning for. 
Styret tar kontakt med oppdretter, og ber om å 
få tilsendt papirer snarest. 
 

 

 

Neste møte: 04.06-19   kl 20:00 


