Norsk Kooikerklubb
Planer for drift og aktiviteter i 2014
for Norsk Kooikerklubb (NoKo)
1. Medlemsutvikling
Det er ønskelig at det er attraktivt for norske kooikereiere å være medlem av NoKo.
Styret ønsker at medlemsutviklingen skal speile endringer i antall hunder i Norge. For at
det skal være attraktivt å være medlem av NoKo, må styret arbeide med ulike tiltak som
er til medlemmenes og rasens beste.

2. Planlagte medlemsaktiviteter og aktiviteter for styret i 2013
 Kooikerutstilling i Drammen 7. juni
Som de to forutgående årene vil det bli arrangert utstilling i Drammen hundepark.
Tilsvarende som i fjor vil utstillingen være en ren kooikerutstilling. Carla Snels – en
nederlandsk rasespesialist har sagt seg villig til å dømme på utstillingen.
Styret ønsker også i år å arrangere en sosial kooikersamling i etterkant av ustillingen slik
at også medlemmer som ikke stiller ut hunden sin får et medlemmstilbud.
 DOGS4ALL
NoKo ønsker å stille med egen stand der det er mulig å treffe andre kooikereiere og få
informasjon om rasen. Vi er imidlertid avhengige av at medlemmer av klubben kan stille
til vakter på stand.
 Kooikerturer/kooikersamlinger i regi av klubben
o Sosial samling i etterkant av kooikerutstilling i Drammen 7. juni (omtalt overfor)
Klubben har per tid ikke planlagt andre samlinger utover den sosiale samlingen i
etterkant av rasespesialen, men styret vil vurdere dette i løpet av året hvis det er sterkt
ønsket av medlemmene. Det er for øvrig ønskelig at medlemmene tar initiativ samlinger
rundt om i landet
 Kooikerutstilling 2014/2015/2016
Styret vil starte arbeidet med å planlegge og organisere kooikerutstillinger i 2015 og
2016.
o I 2015 vil kooikerutstillingen bli arrangert i løpet av EDS-helgen (EDS: European
Dog show) 4.- 6. september.
o I 2016 har styret vedtatt at utstillingen legges til NKK-helgen i Drammen den 4.-5.
juni.

3. Avlsrådet 2014
Avlsrådet vil ferdigstille planlagte og påbegynte informasjonsbrosjyrer om rasen:
i.
Bruk av hannhunder i avl
ii.
Bruk av tisper i avl
iii.
Kjøp av valp
Et annet viktig arbeid vil være å ferdigstille rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for rasen i
henhold til NKKs pålegg til klubben. RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og
utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å
nå målene I utgangspunktet var fristen nyttår 2013, men fristen ble senere utsatt til 1.
mai. Det er nedsatt en egen gruppe for dette arbeidet.
Rådet vil videre bidra med informasjon til medlemmer og andre kooiker-interesserte, og
være til stede på NoKo-arrangementer (hvis mulig).
Elisabeth Hanssen trer ut av avlsrådet
4. KOOIKER’N
Kooikerklubben mangler redaktør til KOOIKER’N. Hvis klubben fortsatt skal ha et
medlemsblad, er vi avhengige av at noen tar på seg jobben som redaktør. Utgivelse er
også av avhengig av at medlemmer bidrar med stoff til bladet. Det bør ikke være høy
terskel for å skrive i bladet.

5. Investeringer/større utlegg
Målet for 2014 er at resultatregnskapet skal være i balanse. En viktig budsjettpost vil
være utstillingen i Drammen 7. juni og den sosiale samlingen i etterkant. Hvis forslaget
om refusjon av reiseutgifter blir vedtatt på årsmøtet, vil dette bli en ny utgiftspost. Et slikt
vedtak er imidlertid viktig for å sikre at også personer som bor utenfor Østlandsområdet
kan påta seg styreverv. NKK arrangerer ingen oppdretterskole eller avlsrådskurs i 2014,
slik at det forventes ingen større utgifter til kursing av medlemmer av styret eller
avlsrådet. Det vises for øvrig til gjennomgang av budsjett 2014.

