Orientering vedrørende FIFe World Winner Show 2024.
Først ønsker styret å gi en liten innledning om bakgrunn her, da starten for interessen ble
konkretisert i 2016, gjennom at Østfoldkatten i sak 16/16 fikk enstemmig (med unntak av 1
avholden) medhold i at dette var en god idé og noe Norge kunne påta seg.
Kontoret søkte FIFe om tildeling av dato/år. Norge har i utgangspunktet blitt tildelt WWS i 2031.
Nylig fikk NRRs kontor henvendelse fra FIFes sekretariat hvor vi ble forespurt om å overta
arrangementet for 2024.
Styret var i utgangspunktet positiv til at NRR takker ja til henvendelsen. Vi ser på dette som en
«happening» av dimensjoner, hvor NRR, klubbene og medlemsmassen støtter opp om og gir sin
oppslutning slik at vi får en helg i oktober 2024, som gir stolthet og glede, hånd i hånd med kvalitet
og profesjonalisme, og minner for livet.
Umiddelbart ble det påstartet et søk etter potensielle plasser med kapasitet for avholdelse og god
logistikk for gjennomføringen.
Vi må ha en avklaring her som er god, og den prosessen er i full gang. Vi håper og tror vi kan klare å
lande en konkret avklaring her over sommeren/høst. FIFe er varslet om at NRR stiller seg positive til å
arrangere WW 2024.
Vi håper dette mottas med stor interesse og glede, og vi skal gjøre så godt vi kan for å involvere og
vekke engasjement og interesse rundt arrangementet.
Bakgrunn:
Sak 16/16
Østfoldkattens forslag nr 2:
Intensjonsforslag - vi ønsker at NRRs styre/UK undersøker muligheten for å avholde WW i Norge.
Begrunnelse: Vi mener at det ville vært positivt for kattesporten og avholdt WW i Norge. Vi tror at
klubbene i samarbeid med hverandre og NRR kunne laget et fint show, og vi tror det hadde vært
engasjerende for medlemmer, så vel som for klubber og NRR.
Resultat VEDTATT For: 55 Mot: Avholdne: 1
_________________________________________________________________________________
Utdrag fra regelverk:
FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg UR19 – gjeldende pr. 01.01.og 24.02. 2019
2
Verdensutstillingen og Vinnerutstillingene
Det avholdes årlig en FIFe’s Verdensutstilling som skal organiseres etter følgende regler:
→ § 2.9 vedr. sert.bestemmelser på alle vinnerutstillinger.
2.1
Søknad om å få avholde en verdensutstilling
Nasjonale FIFe-medlemmer som er interessert i å avholde verdensutstillingen, må sende en søknad til
FIFe’s styre. Styret beslutter hvor utstillingen skal arrangeres. Så lenge det foreligger ubehandlede
søknader, skal FIFe’s verdensutstilling ikke tildeles det samme nasjonale FIFe-medlem for andre gang.
2.2
Dato for Verdensutstillingen
Utstillingen skal arrangeres siste helg i oktober. Den nøyaktige dato for en Verdensutstilling må
fastsettes minst to år i forveien, og må fremstå tydelig på FIFe’s offisielle utstillingsoversikt.

