NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

COVID– 19 Informasjon til klubbene

NRRs styre har mottatt henvendelse fra to klubber, som etterlyser informasjon om styrets vurderinger rundt
alternative gjennomføringsmåter/muligheter for arrangementer/utstillinger.
Som resten av verden skal vi forholde oss til nasjonale retningslinjer for dette, samtidig som vi også registrerer
restriksjoner i andre land, som har direkte innvirkning på våre arrangement (dommere, utstillere, sponsorer, mm)
Siden mars i år har alle planlagte utstillinger fram til nå blitt avlyst av hensyn til smittevern og helse.
NRRs styre ser at situasjonen rundt Covid-19 fortsatt er alvorlig og uoversiktlig, og siden smittevernstiltak er
såpass omfattende og krevende å følge opp, henstiller vi til at gjenværende planlagte utstillinger dette året ikke
blir avholdt.
For klubber som har fått tildelt utstillinger i første termin i 2021, ber vi dere vurdere om det i det hele tatt er
mulig å starte planlegging og gjennomføring av arrangementet, ut ifra inngåtte avtaler, reiser, m.m. Vi ber
klubbene om å sjekke opp sine økonomiske forpliktelser og evaluere ifht. kontrakter og muligheter ved en evt.
avlysning.
NRRs styre ser at utstillinger med svært store begrensninger og unntaksbestemmelser ikke er en bærekraftig vei å
gå:
•

Sponsorene har uttrykt at store utstillinger og publikum er den største interessegruppen for dem, så det
er ikke nødvendigvis et godt alternativ med publikumsfrie utstillinger der utstillere forlater
arrangementet når de er slått ut.
• Unntak for internasjonale dommere. Styret ønsker ikke å søke unntak fra gjeldende regler om
gjennomføring av utstillinger hos FIFe, på nåværende tidspunkt. Det må heller søkes å finne mer varig
holdbare løsninger om situasjonen forblir uendret. Vi har begrenset med dommere bosatt i Norge, og
bruk av disse stopper seg selv i løpet av 2-3 utstillingshelger grunnet sperrede katter og behov for
kontrasigneringer.
• NRRs burpool: Det er ikke økonomisk forsvarlig å sende burpoolen rundt på mange utstillinger med lavt
antall deltakende katter med dertil lave inntekter på burpoolen, da fraktkostnader ikke gjenspeiler
størrelsen på utstillinger.
• Utstillinger med store begrensninger i aktivitet og antall deltakere vil også kunne påføre den enkelte
klubb store tap, da inntekter fra påmeldinger, cafe, inngang og lotteri vil falle bort.
Vedvarer situasjonen som nå, må hele NRR gå sammen og finne felles løsninger på en framtidig bærekraftig
utstillingsform, der alle overnevnte punkter hensyntas. Når denne prosessen påbegynnes vil vurderes etter som
man ser indikasjoner på hvor lenge den nåværende situasjonen ser ut til å vare. Går det mot en normalisering i
løpet av første halvdel av 2021, slik at utstillinger igjen kan avholdes som tidligere, vil det etter styrets vurderinger
ikke være nødvendig å sette i gang en omfattende prosess.
I tillegg til dette kommer de til enhver tid gjeldene smitteverntiltak på lokalt og nasjonalt plan som klubbene vil ha
et stort ansvar for å følge opp. Både i forhold til gode og grundige rutiner og 100 % gjennomføringsevne, samt å
skaffe tilstrekkelig kompetent og villig personell til dette.
Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
Side 1 av 2

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Alle arrangører forplikter seg selvfølgelig til alltid å følge FHIs anbefalinger, og å tilpasse seg
eventuelle lokale krav. Om situasjonen vedvarer er det nødvendig at alle klubber og NRR har en felles
grunnleggende forståelse av hvordan retningslinjene fra FHI skal iverksettes med tanke på katteutstilling. Om
klubber praktiserer det grunnleggende smittevern på ulike måter vil det kunne gi rom for usikkerhet og derved
økt mulighet for smittespredning. Blant annet med tanke på behandling og håndtering av alt materiell på
burpoolen, og at man sikrer at denne ikke utgjør noen smitterisiko ved bruk hos ulike klubber. Her ser styret at
strengere og mer grundige rapporteringsrutiner må innføres.
Det viktigste fokuset når tiden igjen er kommet til at man kan åpne for å arrangere utstilling, er at det ligger gode,
trygge og tydelige rutiner til grunn.

Styret vil følge tett med på retningslinjer fra FHI og mulige tiltak, og ser viktigheten av å få utstillingsbiten av vår
hobby aktivert igjen. Det er viktig både med tanke på konkurrasendelen, det sosiale, sponsoreringen og
rekrutteringen. Samtidig velger vi med bakgrunn i punktene over å ikke åpne for å søke ulike dispensasjoner fra
regelverket for å kunne gjennomføre utstillinger inntil videre.

I en hverdag der alle er påvirket i ulik grad av omfattede tiltak og restriksjoner for å få dagliglivet og samfunnet til
å gå rundt, mener NRRs styre at katteutstillinger er en aktivitet som bør tåle å settes på vent til hverdagen på en
eller annen måte blir mer normalisert, forhåpentligvis i løpet av 2021.

Selv om vi alle nå er berørt av denne situasjonen med Covid-19, oppfordrer vi klubbene til å fortsatt etterstrebe
en eller annen form for aktivitet enten nettbasert og/eller på lokalplan, opp mot sine medlemmer.

Gressvik 11.09.2020.
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