Forslag til ny måte å fordele NM (LUU og LU) for kaniner på
1. Forslag
NM for kaniner/LU og LUU rulleres fast mellom regioner eller landsdeler.
- Endring må bidra til å skape forutsigbarhet og tid for gode forberedelser til utstilling.
- Det må også være et mål å opprettholde muligheten til å vise fram vår virksomhet for
befolkningen i alle landsdeler der forbundet har medlemsforeninger.

2. Bakgrunn
Forslaget fremmes fordi vi i mange år har opplevd at våre NM for ungdyr og for voksne dyr
sliter med å få arrangører, med de følger det har for mulighetene til planlegging på alle
områder.
2.1. Utfordringer i kø
a. Våre to største utstillinger (LU og LUU) krever mer av både mannskap, organisering
og hallplass enn alle andre utstillinger.
b. Disse arrangementene sammenfaller med NM i kaninhopping som også krever mye
plass.
c. For tiden opplever vi synkende antall medlemmer, slik at det blir mer å gjøre på
færre personer.
d. Samtidig blir det også stadig vanskeligere å finne utstillingslokaler der kaniner får
komme inn, blant annet på grunn av allergier i befolkningen.
Samlet sett fører dette til at årsmøtene i NKF gjentakende ganger mangler søkere til de
nærmest forestående landsutstillingene, selv om det har løst seg i siste liten. En kan oppleve
det som et press om å bli med om naboklubben gjerne vil arrangere mesterskap, og om
styret i NKF hele tiden må bruke tid på å overtale noen om å ta ansvar. Dette blir jo helt feil
når hovedaktiviteten hos forbundets medlemmer faktisk er aktivitet knyttet til utstillinger.
Dagens situasjon er uansett ingen god posisjon å være i hverken for NKF eller for
medlemmene.

2.2. Forslag til løsning
Det er særlig to hovedmålsettinger en bør søke å ivareta:
1. Endring må bidra til å skape forutsigbarhet og tid for gode forberedelser til utstilling.
2. Det må også være et mål å opprettholde muligheten til å vise fram vår virksomhet for
befolkningen i alle landsdeler der forbundet har medlemsforeninger.
Gitt målsettingene, kan en løsning være å rullere utstillingene mellom landsdeler.
En kan eksempelvis dele landet i fire regioner; Sør, Vest, Øst og Midt-Norge. Hvilke klubber
som hensiktsmessig tilhører de ulike regionene, må en ha en gjennomgang av.
Hver region får så henholdsvis LU og LUU hvert 4. år. For å unngå at en har begge
utstillingene i regionen samme år, kan en la det gå to år mellom, slik at en da får èn stor
utstilling annethvert år i sin region. Hvis en har minimum 2 år på seg for forberedelser, vil
oppgavene knyttet til å holde slike utstillinger fortone seg annerledes enn om en foretar
hastverksbeslutninger om å ha så store utstillinger.
Det er likevel ikke slik at alle klubber i landet skal avholde en stor utstilling annethvert år,
fordi hver region har også flere områder som kan brukes for slike utstillinger.
Eksempel:
På Østlandet kan en, slik en ser det i dag, for eksempel ha utstillinger i Rakkestadhallen, i
Letohallen, i Larvik eller annet sted som måtte passe (og der en får komme inn!). Det kan da
være ulike klubber som avholder utstillingene, avhengig av hvor i regionen det holdes.
2.3 Hvilke fordeler gir det?
Når en på forhånd vet hvilke år en får LU og LUU til sin region, så vil også planleggingen
kunne gjøres mye enklere:
1) En får avklart i god tid hvilke klubber som er klare for samarbeid og hvilke som gjør hva
2) En får et bedre grunnlag for markedsføring, sponsorer og planlegging av aktiviteter i løpet
av de dagene utstillingene holdes
3) Det skaper sikkerhet for at en får en jevn fordeling av de store mesterskapene over hele
landet der forbundets medlemmer er aktive
4) Det skaper forhåpentligvis en jevnt fordelt byrde og glede av å få arrangere
norgesmesterskap
5) Med bedre forberedelser og gjennomføring, så blir vi også synligere og tydeligere, noe
som også skaper bedre grunnlag for rekruttering.
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