REFERAT
møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 7/17
10.oktober 2017
i NKKs lokaler

Tilstede: Anders Tunold- Hanssen, Eldri Kjørren, Hans- Ole Stenbro, Johnny Mathisen,
Anne- Mette Sletthaug
Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland deltok fra administrasjonen og førte referat.

47 REFERAT FRA MØTE NR. 6/17 30. AUGUST 2017
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 6/17
– 30.08.17.
48 HS- VEDTAK 125/17 – UTVIDELSE AV SÆRKOMITEEN MED ETT MEDLEM
OG OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE
HS fattet følgende vedtak i sak 125/17:

Som følge av dette vedtak har DUK oppnevnt Siv Sandø som medlem av NSU. DUK har
oppnevnt Anne Buvik og Arne Foss som medlemmer i arbeidsgruppen.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs særkomite for utstilling oppnevner Anders TunoldHanssen og Anne-Mette Sletthaug til arbeidsgruppen opprettet av HS. Særkomiteen
ønsker at administrasjonen stiller med sekretær til arbeidsgruppen.
Særkomiteen vedtok at administrasjonen ber HS om avklaring knyttet til enkelte
prinsipielle problemstillinger som følger av vedtaket.
49 KOMPETANSEGRUPPE FOR JUNIORHANDLING
Frode Jevne har gått av som landslagstrener og har trukket seg fra komiteen. Victoria Gill
innehar tillitsvervet i dag. Patrick Oware har på grunn av stor arbeidspress i forhold til
utdanning måtte prioritere sin skolegang og går ut av komiteen.
Saken ble behandlet på epost 4.september 2017.

Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for Utstilling godkjente Hanne Balken og
Malene Haddeland som to nye medlemmer i kompetansegruppen for juniorhandling frem
til 31.12 2017.
50 REGLER FOR VALPESHOW
Norsk Pinscherklubb har fremmet forslag knyttet til nye regler for NKKs valpeshow.
Saken var opprinnelig fremmet til RS 2017, men klubben har trukket saken og den
oversendes derfor særkomiteen for videre behandling.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å opprettholde dagens
regler for valpeshow, men gjeninnfører HP som et kvalitetskrav for å bli best i rasen og
kunne representerer rasen i gruppen. Forslaget fra Norsk Pinscherklubb om bl.a.
kvalitetsbedømmelse i valpeklassene imøtekommes ikke, da valpeshow primært er ment
som en trenings- og sosialiseringsarena for valpene. Det presiseres i retningslinjene at det
foreligger mulighet for å tildele BIR 4-6 måneder og BIR 6-9 måneder om arrangøren
ønsker dette.
51 UAKSEPTABEL BAHANDLING AV HUND
Administrasjonen mottok 9.juli et varsel fra utstiller vedrørende annen utstiller som skal
ha håndtert hund på en uakseptabel måte ved å løfte hunden i halsbåndet under NKKs
utstilling i Trondheim 1.juli 2017
Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for utstilling vedtok å gi utstiller en
advarsel for brudd på NKKs Utstillingsregelverk pkt 5.4, jf NKKs lover § 7-3 a) jf § 7-2
e).
52 NKKs UTSTILLINGER 2018 – STED OG TID FOR UTSTILLINGER
NKKs internasjonale utstilling i juni har gjennom en årrekke vært avholdt i Drammen,
Berskaug idrettsanlegg. Fra 2017 skulle det igangsettes byggearbeider på området og
NKK måtte finne annet sted å holde utstillingen. Utstillingen i 2017 ble avholdt på
Ekeberg i Oslo. Administrasjonen ønsker særkomiteens innspill til hvor utstillingen skal
holdes i 2018. Videre er det ønskelig med innspill til hvor og når utstillingen som er satt
til Kristiansand avholdes. Dette som følge av at hallen som tidligere er benyttet ikke er
ledig på tidspunktet utstillingen er planlagt avholdt.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å be om innspill fra
medlemmer i klubber og forbund knyttet til mulige utstillingsplasser for fremtiden basert
på enkelte gitte kriterier.
Særkomiteen ønsker at tidligere fastsatte datoer for NKKs utstillinger (2018 og 2019)
opprettholdes så langt dette er mulig og at det heller vurderes bytte av utstillingssted om
nødvendig.

53 NKKs CHAMPIONATREGLER - BINDINGSTID
Raseforvaltningen innenfor NKK er delegert til den enkelte raseklubb. Som del av dette
kan raseklubben, via vedtak i sitt årsmøte, bestemme om rasen/e eventuelt skal ha
brukspremiering for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat. Flere raseklubber synes nå
å vedta brukskrav for oppnåelse av N UCH for så å ønske å endre dette igjen etter 1-2 år.
Administrasjonen ønsker at særkomiteen diskuterer saken.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for utstilling presiserer at vedtak i
raseklubber om eksempelvis innføring av brukskrav for oppnåelse av Norsk
utstillingschampionat er bindene i 3 år etter iverksettelse. Dette følger analogt av tidligere
vedtak i NKKs Hovedstyre.
54 REVIDERT MANDAT NKKs KOMPETANSEGRUPPE FOR
RINGSEKRETÆRER
Mandatet til NKKs kompetansegruppe for ringsekretærer er revidert.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs Særkomite for utstilling godkjente revidert mandat for
NKKs Kompetansegruppe for ringsekretærer.
55 INNFØRING AV ELEKTRONISKE KRITIKKER UTSTILLINGER I REGI
KLUBB OG FORBUND
På NKKs utstillinger ble det fra og med 2016 innført bruk av elektroniske kritikker mv.
Dette medfører at kritikken på hundene registreres på nettbrett e.l. i ringen og kritikken
med premiering mv blir synlig på den enkelte hund umiddelbart. Den elektronisk
løsningen er også bygd opp slik at den styrer organiseringen i ringen og bidrar til
kvalitetssikring av gjennomføringen. Flere klubber har etterspurt når de kan ta i bruk
samme løsning. Forespørsel/høring til klubber og forbund ble således sendt ut ultimo
mars.
Følgende vedtak ble fattet: NKKs særkomite vedtok å innføre bruk av elektroniske
kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund med virkning tidligst fra 1.1.2019.
Det legges til rette for at det også kan arbeides «off line» og med manuell løsning i en
overgangsperiode. Saken tas videre til Brukerforum IT (BIT) mv. i tråd med vedtatt
prosedyre for NKKs IT satsing.
56 ORIENTERING – FØDSELSDATO I NKKs PÅMELDINGSLØSNING
NKKs Særkomite for utstilling tok til orientering at NKKs IT påmeldingssystem til prøver
og utstilling er programmert slik at enkelte hunder som er født de siste dagene i en måned,
i noen tilfeller vil bli regnet som eks. 9 mnd en dag eller to før faktisk dato fordi hundens
fødselsdato – eks. 31. ikke eksisterer i den aktuelle måneden – eks. februar, september etc.

57 ORIENTERING - AUTORISASJONER
NKKs Særkomite for utstilling tok nye dommerautorisasjoner samt avautorisasjoner til
orientering.
58 ORIENTERING - OM ENDRET MANDAT FOR DUK OG
AUTORISASJONSREGLER FOR EKSTERIØRDOMMERUTDANNINGEN
Mandat for NKKs Dommerutdannelseskomite (DUK) og autorisasjonsregler er ikke
oppdatert etter at NKKs særkomite for utstilling ble vedtatt og iverksatt. Vedtak fattet i
HS og i særkomiteen etter dette som påvirker mandatet og autorisasjonsreglene er
innarbeidet. Oppdatering er nå foretatt, og særkomiteen informeres herved om dette.
NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.
59 OPPFØLGING AV HS- VEDTAK 78/17
Særkomiteen har igangsatt arbeidet med å fastsette mandatet

Neste møte: Tirsdag 19.desember kl. 17.00 i NKKs lokaler

