
Referat fra styremøte 21. november 2015 

 

Tilstede: Ida Rambøl, Gine-Beathe Hegg, Kjersti Holmang, Aud Susann Schneider, Agnete 

Leiseth, Camilla Futsæther og Oda Selina Langåker. 

Saker som ble tatt opp 

1. Sette opp ustillingsdatoer for vår 2016 

6 februar i Levanger og 12. Mars i Maura var alt satt 

Ny: 7. Mai i Maura 

 

2. Premieringer 

2.1. Dagens Sjarmør: Skal bestå, men med en mer økonomivennlig størrelse. 

 

2.2. Dommerens Favoritt: Flerstemmig for fjerning av rosetten. 

 

2.3. Top Point rosett (rosett som tildeles til dyret med dagens høyeste poengsum): 

Flerstemmig nei til innføring av Top Point rosett. 

 

2.4. Innføring av Grand Champion tittel og klasse. Dommergruppa har gått gjennom 

kriterier for innføring av Grand Champion og styret har godtatt vedtaket. Forklaring 

på Grand Champion kriterier se eget skriv lengre nede. Godkjent premieringskriterier. 

 

2.5. Innføring av sølvbånd igjen til dyr som ikke oppnår 80 poeng: Flerstemmig imot 

innføring. 

 

2.6. Deltakerdiplom: Flertall for innføring av deltakerdiplom til alle som stiller dyr på 

utstilling. 

 

2.7. Årets nykommer pokal (gis til årets beste nykommer av de siste to årene): Flertall 

for innføring av Årets nykommer pokal. 

 

2.8. Årets nye oppdretter pokal ( gis til beste nyregistrerte oppdretter av de siste to 

årene): Flerstemmig for innføringen av liten pokal til årets nye oppdretter. 

 

2.9. Årets champion/grand champion pokal: Flerstemmig imot innføring. 

 

2.10. Årets kjæledyr pokal (går til dyr i åpen klasse som imponerer): Flerstemmig 

imot innføring 

 

2.11. Årets Hann/Hunn pokal (deles til dyret av motsatt kjønn enn det som vant årets 

chinchilla). Flerstemmig imot innføring. 

 



2.12. Beste nykommer rosett (deles ut til en eller flere nykommere på utstillinger): 

Flerstemmig for innføring. 

 

3. Få en standard på hvordan vi skriver plassering 

Om det er noen som får delt plassering så skal det skrives slik alle andre idretter og 

sporter skriver det. eks.  
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Flerstemmig for innføring av standard måte å skrive plassering på. Dommere må bli 

flinkere å skille dyr med delt plassering. 

 

4. Inntektskilde til foreningen. 

Selge 2 og 3. plass rosetter til de som havner på disse plasseringene men ikke får 

fordi det er for få dyr i klassen: Flerstemmig for innføring. Pris oppdateres etter 

hvert. 

 

5. Ta bort maksgrense på 10 dyr pr utstiller 

Flerstemmig for å ta bort. Dette har vært godkjent lenge. 

 

6. Ta bort maksgrense på påmeldte dyr for dommere 

Flerstemmig mot å ta bort. Dette har vært godkjent lenge da vi begynner å få mange 

dommere. Hvis det blir problem skal den som har meldt på flest dyr trekke noen. 

 

7. Helsesjekk 

Endring av helsesjekk slik at den blir gjennomført på samme måte som i Sverige. 

Personen i helsesjekken skal ikke ta på dyret. Eier skal vise rompa og ansikt og 

personen i helsesjekken skal ta litt i ørene på dyret for å sjekke etter sopp bak der: 

Flerstemmig for denne typen helsesjekk. Flerstemmig for strengere regler for dyr 

med bløt mage. Dyr med bløt mage får ikke stille i fare for å smitte andre! 

 

8. Felles pause på utstillingene 

Ønske om å innføre en time felles pause på hver utstilling der man gjør andre ting. 

Spise, ha leker, chillaton, loddtrekkning etc: Flerstemmig for innføring av pause. 

 



 

Skriv om hvordan Grand Champion skal fungere 

 
Når man har klart å bli champion og begynner å stille i championklassen kan man med 

oppnådde 3x 85 poeng eller mer få tittelen Grand Champion. Dyr som har nådd kravet fra 

tidligere utstillinger blir også gitt tittelen Grand Champion. 1. plass i champion før 

poenginnføring telles på lik linje som 85 poeng eller mer etter poenginnføring. Så dyr som 

har en kombinasjon av disse, for eksempel en 1.plass og to ganger 85 poeng, får også tildelt 

tittelen Grand Champion 

Det blir innført egen Grand Champion klasse hvor de som har oppnådd tittelen kan stille.  

Beste champion pokalen blir gitt på tvers av klassene, så det er dyret som vant 1. plass i 

champion og dyret som vant 1. plass i Grand Champion som kjemper om den gjeve beste 

champion pokalen. 

Premieringen funker på samme måte som de andre klassene.  

Grand Champion kan ikke slås sammen med andre klasser og blir holdt selv om det bare er 

ett dyr påmeldt. 2 eller 3 dyr 1. plass premieres. 4 dyr, 1 og 2. plass premieres. 5 dyr eller 

mer, 1. 2. og 3. plass premieres. 

Grand Champion rosett kan etter hvert fås kjøpt på samme måte som champion rosett. 

 

 


