November 1999
Til Spesialklubbene
REGLER OG ANVISNINGER FOR SPESIALKLUBBENES RASEKOMPENDIER
− Spesialklubben er selv ansvarlig for at rasekompendiet utarbeides. Kompendiet skal være en
forklaring og utfylling av den aktuelle rasebeskrivelse for den angjeldende rase.
− Kompendiets innhold må aldri motsi den aktuelle rasebeskrivelse og således aldri inneholde
tolkninger som strider mot rasebeskrivelsen.
− Før spesialklubben begynner arbeidet med å lage et nytt eller revidere et rasekompendium bør
NKKs Standardkomite kontaktes for å kontrollere at ikke den aktuelle rasebeskrivelse er under
revidering. Skulle dette være tilfelle må spesialklubben vente inntil den nye reviderte rasebeskrivelsen foreligger i norsk oversettelse.
− Rasebeskrivelsen må gjengis i full tekst, sammen med utfyllende kommentarer. Det bør legges
vekt på det som er riktig og ikke det som er feil ved en rase. I tillegg bør kompendiet inneholde
en kort rasehistorikk samt opplysning om den bruk rasen er beregnet til. Kompendiet bør
inneholde mange instruktive bilder, også gode hodebilder.
− Når spesialklubben har gjort ferdig kompendiet skal dette sendes til NKKs Standardkomite.
Forsiden skal inneholde dato som viser når kompendiet er gjort ferdig.
− Etter en gjennomgang av Standardkomiteen vil denne, dersom kompendiet er av tilfredsstillende
kvalitet, anbefale overfor NKKs Hovedstyre at økonomisk støtte til trykking blir gitt. Et tilbud
på trykking skal innhentes og forelegges NKK på forhånd for godkjenning. NKK vil dekke 50%
av inntil 100 stk, evt avvik av antall avtales på forhånd med NKK. Etter trykking skal trykkeriutgiftene dokumenteres med originalfaktura før utbetaling fra NKK skjer til spesialklubben.
− NKK skal ha 2 eksemplarer av kompendiet. Spesialklubben er ansvarlig for at kompendiene
som innsendes er av en slik kvalitet at NKK kan lage meget gode kopier. Spesialklubben
garanterer NKK retten til bruk av kompendiet. Denne retten inkluderer både tekst og
fotografier/tegninger. Innsendte rasekompendier arkiveres hos NKK og vil finnes tilgjengelig på
NKKs bibliotek.
− Spesialklubben skal sørge for at det ferdige trykte kompendiet blir sendt alle autoriserte
dommere, elever og aspiranter for rasen.
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