Sak til NHKF
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I Lovene til klubbene og NHKF, er sunnhet og helse av høyeste prioritet.
Krav for å bli Norsk Jaktchampion, eksteriørt, er en gang GOOD på utstilling.
Vi kan ikke se at dette kravet er tilfredsstillende i forhold til sunnhet, da en hund som oppnår good, som regel har
betydelige eksteriøre svakheter.
Oftest er det manglende vinklinger i fronten, som gir stor belastning under utfoldelse, da vinklene, som skal fungere
som støtdempere, er fraværende, slik at det blir støt-belastning på skulder- og albueledd.
Løse albuer er også en stor belastning på albueleddet, og går også ut over sener og muskulaturen.
Avfallende kryss, og åpne vinkler bak:
Avfallende kryss påvirker hunden negativt når det gjelder effektivitet i framdriften, da hunden understiller
ekstremitetene.
Steile, åpne vinkler i kne- og hase, gir raskere slitasjeskader, da det blir “stompe” støt mot leddene.
Utilstrekkelig utviklet i brystvolum, grunn brystkasse, er en ofte detalj i bedømmelsen, og trekker ned.
Vi kan ikke være med på at omtrent alle hunder som har oppnådd gode jaktprøveresultater, må ha en J.ch-tittel.
De er like verdifulle som potensielle nedarvere som de som har oppnådd J.ch-tittelen, men mener at kravet til N.J.ch
bør høynes til VERY GOOD, 2 ganger etter 15 mdr. Alder.
Å kreve 2 ganger VG er ønskelig, fordi det varierer en del i bedømmelser, og vil bidra til sunnere og mer ensartede
hunder.
Det skal mere til enn et for dårlig hode, for å trekke ned til Good, så det er alltid hundens mangler på konstruksjon
som er avgjørende.
Vi ser i dag at om en bare møter på mange utstillinger nok, så får en alltids en Good, og NJch er i boks.
Vårt forslag til krav er:
Norsk Jaktchampion - I tillegg til de jaktprøvebestemte krav - 2 ganger VG på utstilling etter 15 mdr., for 2
forskjellige dommere.
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Innstilling:
Diskutert på styremøte 11.02.2021, styret støtter forslaget!

