
Høringsuttalelse fra Irsk Ulvehundklubb Norge 
angående utredning av antall utstillinger
Det vises til NKKs høringsnotat av 23. mai 2013.

Irsk Ulvehundklubb Norge ser problemstillingene, og er enige i de grunnleggende 
målsetningene som reises i høringsnotatet, men kan ikke anbefale det slik det foreligger 
pr i dag. Vi mener likevel at en reduksjon i antallet offisielle utstillinger er nødvendig, og 
er glad for forslag som kan føre til dette.

Bakgrunn
Irsk Ulvehund har i Norge en relativt stabil populasjon med et gjennomsnitt de siste ti 
årene på rundt 300 hunder med norsk eier (gitt en gjennomsnittlig levetid på 7 år). Antall 
hunder i populasjonen har likevel økt de siste årene og ligger i dag på i overkant av 320. 
Gjennomsnittlig registreres det 57 hunder hvert år hos NKK med svingninger fra 43 til 
75. En god del av disse hundene har utenlandske eiere, og tas ikke med i det videre 
tallmaterialet. Alle tall er hentet fra den siste tiårsperioden.

56,16% av individene brukes i utstilling i løpet av individets levealder - ett tall som har 
vært svært stabilt over den siste tiårsperioden. Hvert individ stilles gjennomsnittlig 9,3 
ganger i konkurranseklasse gjennom sin levetid. Gjennomsnittlig deltar vår rase på 53 
utstillinger hvert år selv om det de siste årene har vært deltakelse på rundt 60 offisielle 
utstillinger. Det er ingen tvil om at antall utstillinger der vi har vært representert har gått 
opp, og fortsatt har en stigende kurve. 

Antallet stilte hunder og antall utstillinger henger tett sammen. Det er små forskjeller i 
gjennomsnittlig antall hunder på utstillinger. For vår rase er snittallet 7,2 med årlig 
variasjon fra 5,6 til 8,4. På internasjonale utstillinger har gjennomsnittlig 12,5 Irske 
ulvehunder vært stilt ut. Disse tallene inkluderer også utenlandsk eide hunder.

I perioden har gjennomsnittlig 17,17% av populasjonen vært championer (30,6% av 
stilte hunder). Antallet svinger fra 48 til 59, men avviket i prosentpoeng er under to. 
Økningen i antall utstillinger har altså ikke ført til flere championer i vår rase. Hvert år får 
vi gjennomsnittlig i underkant av ti nye championer med norske eiere. Tallet svinger fra 
7 til 14, og ser ikke ut til å henge sammen med antall utstillinger i særlig grad.

52,05% av de stilte individene har oppnådd CERT minst en gang i sin levetid, mens 
65,17% har oppnådd CK minst en gang i livet. Rundt 83% av championene har 
gjennom perioden oppnådd CACIB eller R.CACIB, noe vi mener er et signal om at 
championatene er rett fordelt. Også dette tallet er stabilt. 

Det er en betydelig økning i prosent CERT-vinnende hunder og CK-vinnende hunder i 
perioden. Mens CERT-vinnere av de stilte individene i populasjonen i 2004 var på 
45,1%, var tilsvarende tall i fjor 59,04%. Tilsvarende tall på CK er 59,48 og 75%. 
Trenden er parallell med trenden for antall stilte individer og antall utstillinger.
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Målsetninger
Det er vanskelig å sette konkrete måltall for hvor mange hunder som bør ha oppnådd 
forskjellige premieringer. Men etter vårt syn er både antall championer, CERT-vinnende 
hunder og CK-vinnende hunder for høyt i vår rase. Vi oppfordrer NKK til å formulere 
klare mål rundt dette ut fra de enkelte rasers populasjonsstørrelse.

Måloppnåelse
De foreslåtte tiltakene vil utvilsomt redusere både hunder med CERT og CK-vinnere. 
Andelen CERT-vinnere og CK-vinnere i populasjonen følger tett antall utstillinger, mens 
antall championer har vært stabilt uavhengig av antall utstillinger. Historien viser at hver 
årlig utstilling vil øke antallet CK-vinnere i populasjonen med  2,07, mens antall 
CERT-vinnere i populasjonen øker med 1,65 pr årlig utstilling.



23 utstillinger årlig vil da gi oss 48 individer i populasjonen som har CK og 38 som har 
CERT når systemet har fått virke lenge nok. Vi vil gjerne se beregninger på hvor mange 
championer NKK regner med det vil være med 23 utstillinger årlig. Våre beregninger 
tilsier at vi da vil ha rundt 20 championer i populasjonen til enhver tid.

Vi mener dette samlet gir en for liten premiert del av populasjonen. Hvis vi ønsker god 
genetisk variasjon og at utstillingsresultater skal være retningsgivende for avl, er dette 
neppe veien å gå. 

Vi er enige i at antall utstillinger må ned, men mener det er vanskelig å sette konkrete 
mål for hvor langt ned det skal. Vi skjønner at det er en omtrent umulig oppgave for 
NKK å finne en ramme som passer for alle, men mener altså at vi "trenger" flere 
utstillinger enn 23 for å kunne bruke utstillingsresultater fornuftig i avlen. 

Vil man ha ned antall champions, vil det beste enkelttiltaket være å redusere antall 
«store» CERT. Etter vårt syn er det også det tiltaket som har færrest negative 
ringvirkninger for våre medlemmer.  

Andre viktige faktorer for Irsk Ulvehundklubb Norge
For oss som raseklubb, vil forslaget innebære en reduksjon i inntektene på ca 25%. 
Alternativt kan vi endre bruken av våre ressurser, fra rasearbeid til markedsføring av 
utstillingen vi arrangerer hvert annet år. Ingen av delene er ønskelig. Dersom NKK 
velger å la utstillingskutt bare gå ut over medlemsklubber og ikke sentralleddet, bør det 
settes opp en sentral kompensasjonsordning for bortfall av inntekter. Alternativet er 
betydelig trangere rammer for raseutvikling, helsearbeid, informasjonsarbeid og alt det 
andre vi som raseklubb driver med. 

I et stort land som Norge, med en spredt hundepopulasjon, vil det også være viktig å se 
på muligheten til å dra på utstilling. Vi mener det er hundens kvalitet som må bestemme 
hvilke titler den skal oppnå, ikke den geografiske plasseringen til eieren. En så kraftig 
reduksjon som det her legges opp til, vil nødvendigvis føre til at det blir svært vanskelig 
for medlemmer i en del distrikter å delta på mer enn en eller to utstillinger årlig, og i 
enda større grad favorisere hunder som bor i områder med høy befolkningstetthet.

Uoffisielle utstillinger og offisielle utstillinger uten CERT-mulighet
Vi tror ikke at våre utstillere vil prioritere utstillinger uten CERT-muligheter. Vi har en 
rase som i kraft av sin størrelse stiller store krav til plass - både i bil (kollektivreise er 
utelukket for oss) og ikke minst på utstillingsområdet. Det er krevende å gi hundene en 
god utstillingsopplevelse, spesielt der plassen er begrenset. Vi er derfor overbevist om 
at den foreslåtte regelendringen vil gi en markant nedgang i antall stilte hunder. De som 
vil stille, vil i all hovedsak være hundene som konkurrerer om plass på 20-på-topp listen 
vår og/eller tilsvarende myndelister. Vi tror også en del juniorer vil stille for treningens 
del. En nedgang i antallet offisielle utstillinger vil føre til en betydelig reduksjon i antall 
stilte hunder. For vår rase er det sannsynlig med en nedgang fra fjorårets 426 stilte 



hunder til rundt 300 med den skisserte ordningen. Det betyr både færre viste hunder og 
dårligere inntektsgrunnlag for alle.

Vi tror ikke en ordning med kombinert offisiell og uoffisiell utstilling vil kunne fungere 
godt. I likhet med administrasjonen ser vi store praktiske problemer med ordningen. Vi 
tror også det blir krevende å kommunisere forskjellene godt nok til våre medlemmer.

Selv om det er problematiske sider ved mange offisielle utstillinger, er de også en 
sentral del av NKKs totale aktivitet. Vi er opptatt av utstillinger, også som en sentral 
plass å fremme hundehold. De er også en viktig del av det sosiale livet internt i vår 
raseklubb. Ved å ta vekk ca 2/3 av  utstillingene vi har i dag, får vi færre anledninger til å 
møtes og færre anledninger til å vise de flotte hundene våre til andre.

Konklusjon
Selv om det er mange positive sider ved dagens mange utstillinger, og en nedgang kan 
få store økonomiske konsekvenser for oss, ønsker Irsk Ulvehundklubb Norge å støtte 
tiltak som kan bety færre CK, CERT og Championer i rasen vår. Vi synes likevel taket 
på 23 utstillinger er for lavt til å sikre oss at en fornuftig andel av populasjonen er 
premiert, gitt øvrige kvaliteter. Vi skulle gjerne sett at antall CERT-par i større grad 
følger populasjonen og politiske mål for andel championer i rasene. Irsk Ulvehundklubb 
Norge vil ta hensyn til disse beregningene når vi godkjenner deltakelse på utstillinger i 
2015.

Ved en nedgang i antall CERT-givende utstillinger, er vi usikre på hva som er den beste 
måten å håndtere utstillinger uten CERT. Vår mening er at utstillingene uansett må 
være offisielle i den forstand at resultatene registreres i Dogweb, samt at BIR deltar i 
BIG/BIS-konkurranse på samme måte som om individet også hadde fått CERT. Det må 
være tydelig for utstiller hva slags utstilling man melder seg på, og IT-systemene må 
kunne håndtere dette. Alt dette må være på plass før en endring inntreffer. 

Som raseklubb er det lite sannsynlig at vi vil ønske å arrangere åpne utstillinger uten 
CERT.

Bergen, 16. august 2013

Per Arne Flatberg (sign)

Leder
Irsk Ulvehundklubb Norge


