
REFERAT  

fra møte i  

NKKs Særkomite for utstilling nr. 6/16 

mandag 26. september 2016 

i NKKs lokaler 

Til stede:  

Anders Tunold-Hanssen(leder) og Torun Sørbye. Johnny Mathisen og Hans 

Ole Stenbro. 

Forfall:  Eldri Kjørren  

Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland som 

referent 

 

25 REFERAT FRA MØTE NR. 5/16 29. AUGUST 2016 

NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 5/16 

– 29.8.16. 

 

26 KLAGE PÅ LEDER FRANSK BULLDOG – NKK ROGALAND 2016 

NKKs Særkomitè for utstilling tar saken til orientering og finner ikke at det foreligger 

forhold som gir grunnlag for disiplinære reaksjoner ovenfor leder av Fransk Bulldog. 

 

Særkomiteen ønsker på generelt grunnlag å henstille til DUK og Kompetansegruppen for 

ringsekretærer om å presisere ovenfor sine målgrupper 

(dommerkandidater/dommere/ringsekretærer) viktigheten av korrekt opptreden i de ulike 

rollene i ringen. Utstillingssporten er avhengig av et godt renomme, og tilliten til 

utstillingssporten er basert på at det som skjer i ringen er profesjonelt og av høy kvalitet.  

 

27 KLAGE PÅ RESULTAT – NKK ROGALAND 2016 

NKKs Særkomite for utstilling tar til orientering dommers opplysninger om hvilken hund 

som skulle tildeles certifikat (cert) i ringen for Portugisisk vannhund, tisper. Iflg. dommer 

er dette hunden Unistars Exclusively For You and Me, reg.nr. DK04338/2014 (katalognr. 

0891). At det har blitt feil i forbindelse med registreringen av resultatene i NKKs system 

er beklagelig, men særkomiteen finner ikke at det foreligger formelle feil ved dommerens 

avgjørelse ved utdeling av cert. 

 

28 KLAGE PÅ UTSTILLER – NORSK PUDDEL KLUBS UTSTILLING 

SOLBERGHALLEN 4.JUNI 2016 

NKKs Særkomite for utstilling vedtar at utstiller, på bakgrunn av brudd på 

utstillingsreglenes punkt 3.8, jf punkt 6, gis 3 måneders utestengelse fra å melde på og/ 

eller stille hund på utstilling fra vedtaket trer i kraft. Vedtaket gjøres med hjemmel i 

NKKS lover § 7-3 g) jf 7-2 a).  



NKKs Særkomite for utstilling vedtar videre at Norsk Puddelklubb gis en advarsel for 

brudd på utstillingsreglenes punkt 3.8, jf punkt 6. Gjentagelse kan medføre tap av rett til å 

avholde arrangementer, jf NKKs lover §7-3. 

 

NKKs Særkomite for utstilling poengterer og presiser at utstillingens arrangør og 

utstillingsleder skal kunne regelverket og overholder dette. 

 

29 SØKNADSRUTINER UTSTILLING – NKKs OG ANDRE UTSTILLINGER INKL 

LP OG AG 

NKKs Særkomite for utstilling står fast ved vedtak fattet i sist møte sak 20/16 da 

særkomiteen mener dette er den beste løsningen for NKK. Vedtaket står inntil saken om 

Nordiske utstillinger er avklart. Dersom Nordiske utstillinger ikke blir en realitet vil 

særkomiteen se på saken på nytt. Særkomiteen har som utgangspunkt å beskytte NKKs 

internasjonale arrangementet, som er hensikten med denne regelen.  

 

30 KLAGE PÅ EKSAMENSFORHOLD – UTSTILLINGSDOMMER 

NKKs Særkomite for utstilling stiller seg bak DUKs vurdering. Det foreligger ikke 

grunnlag for å gi klager kontinuitetseksamen. 

 

31 DISPENSASJONSSØKNAD NISK SPESIALUTSTILLING 2017 

NKKs Særkomitè for utstilling gir NISK avd 5 Hordaland dispensasjon til å avholde sin 

100-årsjubileumsutstilling 10.juni 2017.  

 

32 DISPENSASJONSSØKNAD GRUPPE 7- UTSTILLING 2017 

NKKs Særkomite for utstilling godkjenner dispensasjonssøknaden til MTFK utstilling 

17.juni 2017.  

 

33 ORIENTERING – STATUS I APPELLUTVALGET 

NKKs Særkomite for utstilling tar Appellutvalgets inntaksbrev datert 31.8.2016, knyttet 

til særkomiteens vedtak i sakene 12/16 og 15/16 til orientering.   

  

34 REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok følgende tilføyelse i regelverkets punkt 7.3:  

 

Ringsekretærer som midlertidig eller permanent blir avautorisert kan ikke fungere som 

ringsekretær på arrangementer i regi av NKKs medlemsklubber eller forbund.  

 

Endringen gjøres gjeldende fra 1. oktober 2016. 

 

 

 

  

 


