REFERAT
fra møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 3/17
tirsdag 25.april 2017
i NKKs lokaler

Tilstede: Anders Tunold-Hanssen, Johnny Mathisen, Anne Mette Sletthaug og Hans Ole
Stenbro
Forfall: Eldri Kjørren
Fra administrasjonen møtte Marianne Ono Njøten som referent.

16 REFERAT FRA MØTE NR. 2/17 28. MARS 2017
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 2/17
– 28.03.17.
17 KLAGE PÅ UTSTILLER – HARDHENDT BEHANDLING AV HUND
Administrasjonen har mottatt klage fra Rana Trekk- og Brukshundklubb vedrørende
utstiller som ifølge rapporten fra utstillingens leder skal ha behandlet hunden hardhendt på
utstillingens område. Saken ble oversendt Disiplinærkomiteen (DK) for behandling som
følge av sin alvorlighet. Appellutvalget (AU) opphevet avgjørelsen i DK ettersom dette
gjelder en rapportsak fra en utstilling som skulle vært til behandling i Særkomiteen for
Utstilling. Saken forelegges derfor NSU for behandling i henhold til regelverket.
Vedtak: NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å gi innklagede en advarsel som følge av
opptreden i strid med NKKs lover § 7-2 a og e, jf. utstillingsreglene punkt 6.
18 KRITIKK AV DOMMER PÅ FACEBOOK
Administrasjonen er gjort kjent med at en person offentlig har kritisert dommer på
Facebook.
Vedtak: NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å gi innklagede en advarsel som følge av
brudd på NKKs lover § 7-2 a, jf. NKKs utstillingsreglene punkt 6.
19 ORIENTERING - FCI SHOW COMMISSION
Referatet fra møte i FCI Show Commission som ble avholdt 4. februar 2017 I Sochi,
Russland, ble tatt til orientering. NKKs representant i komiteen er Anders TunoldHanssen.

20 UTARBEIDELSE AV STRATEGISK PLAN – UTSTILLING I ET LANGSIKTIG
PERSPEKTIV
Særkomiteen jobbet videre med arbeidet med en strategisk plan i forhold til hvilken
retning utstillingsområdet bør gå.
21 PLANLEGGING FORAN DIALOGMØTE MED KLUBBER OG FORBUND
Dialogmøte med klubber og forbund skal være 23. mai 2017 kl. 1700.
Komiteens mandat og rolle, arbeidet knyttet til strategisk plan mv. vil bli tatt opp til
diskusjon.
22 PLANLEGGE MØTE MED UNDERGRUPPER TIL SÆRKOMITEEN
Dommerutdanningskomiteen, Utstillingskomiteen, KG ringsekretærer og
Standardkomiteen inviteres til møte mandag 15. mai 2017 fra kl. 1700. Det settes av ca. 1
time til dialog med hver gruppe.
23 KLAGE PÅ DISKVALIFISERING AV HUND PÅ NKK BERGEN
NKKs administrasjon mottok klage fra utstiller på NKKs utstilling i Bergen i fm at
utstillers hund fikk premiegrad 0. Klagen tilfredsstiller utstillingsreglenes pkt. 8.
Vedtak: Særkomiteen tok ikke klagen fra utstiller til følge, da dommer må vurdere
hunden når den fremvises i ringen og gjøre sin vurdering i fht dette.
24 NESTE MØTE
Følgende møter ble fastsatt:
Mandag 15. mai 2017 kl. 17.00
Tirsdag 13. juni 2017 kl. 17.00

