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Till Lokal och rasklubbar

Vi har nu sammanfattat samtliga remissvar och sammanvävt detta med det som NÄU har,
som deras viktigaste önskemål, till ett färdigt regelförslag.
Våra gemensamma önskemål är relativt lika då vi sammanfört det i redovisningen till 10
moment. Vi i Sverige dömer 12 moment som redovisas som 10 vid jämförelse med det
Nordiska regelverket. Detta görs på så vis att moment 1, och moment 10, i Sverige bedöms i
A och B för att bevara momentet tempo under sök, samt att kunna ha momenten lydnad och
samarbete delat enligt majoritetens önskemål.
Det är nu vår förhoppning att detta skall bli tillräckligt likt, för att det skall kunna fungera som
regelverk i den nordiska unionen. Helt lika kan det inte bli, då det finns skillnader i kultur och
jaktlagstiftning. Men detta är så nära vi kan komma.
Det skulle innebära att vi kan ingå i unionen och få ta del av jaktprovsdata som HittaÄlghund
är redo att ta emot. Detta skulle även innebära att vi i framtiden får korrekt uppfödarstatistik
och kullvärden för de som köper eller säljer valpar över landsgränserna.
Detta utan att behöva lämna moment som vi tycker är viktiga eller tulla på våra hundars
framtida kvalitet. Detta kullkastar heller inte vår möjlighet att räkna på tidigare statistik i
arvbarhetsberäkningarna.
Vi har kommit till en punkt där det är dags att fatta ett beslut och komma vidare med vår
verksamhet. Revideringsperioden når sin ände och en ny ska ta vid. Det är ni som bestämmer
vilka regler vi ska ha och om det ska finnas ett samarbete inom Nordens länder.
Vi ber er i lokal- och rasklubbar att ta ställning till i fall ni kan stå bakom dessa regler inför
revideringen. Detta har dragits tillräckligt i långbänk och vi önskar nu era JA eller NEJ svar
senast den 24:e september. I detta skede finns inte utrymme för mer argumentation utan vi vill
kort och gott ha ett svar i form av JA eller NEJ!
Med hopp om att vi nu kan enas kring ett bra regelverk.
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