
REFERAT 
møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 8/17 
19.desember 2017 

i NKKs lokaler  

Tilstede: Anders Tunold- Hanssen, Eldri Kjørren, Hans- Ole Stenbro, Johnny Mathisen, Anne 
Mette Sletthaug (på Skype) og Siv Sandø (på Skype, forlot møtet ved behandling av sak 63) 

Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland (referat) fra administrasjonen 

 

 
60 REFERAT FRA MØTE NR. 7/17 10. OKTOBER 2017 

NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 7/17 
– 10.10.17. 
 

61 TOLKING AV NKKS UTSTILLINGSREGLER PUNKT 11.16 
NKKs administrasjon mottatt flere henvendelser knyttet til tolkning av 
utstillingsregelverkets punk 11.16 Oppdretterklasse knyttet til hva som gjelder når det er 
gjort endringer i kennelnavnet i form av oppdretter/endret innehaver/e.  
 
Saken ble behandlet på «ad hoc»- møte i forkant av Norsk Vinner.  

Følgende ble vedtatt: NKKs særkomite for utstilling presiserer at NKKs 
utstillingsregleverk punkt 11.16 første setning må forstås slik at person også gjelder 
kennelnavn. Dette anses i tråd med tidligere praksis og er også i tråd med FCIs regelverk. 

 

62 OPPFØLGING RS-VEDTAK OM ANTALL INTERNASJONALE  
UTSTILLINGER 
RS vedtok i sak 5 i) å utvide antallet internasjonale utstillinger f.o.m. 2019 fra 7 til 9, i 
tillegg til de nordiske utstillingene. Samtidig vedtok RS at det maksimalt skal tildeles stor 
cert på 10 av de totalt 15 utstillingene i NKK regi. Det må således tas stilling til hvilke av 
NKKs utstillinger som skal ha stor cert i 2019. HS har tidligere delegert til 
administrasjonen å beslutte utstillingssteder og dato. 

Følgende ble vedtatt: NKKs særkomite for utstilling vedtok at fordelingen av stor cert gjeldende 
fra 2018 primært følger de internasjonale utstillingene. Dette innebærer at fra 2019 vil alle 9 
internasjonale utstillinger, jf antall vedtatt på RS 2017, få tildelt stor cert. I tillegg vil den nordiske 
utstillingen i tilknytning til Dogs4All på Lillestrøm få tildelt stor cert.  

 



63 OPPNEVNING TIL NKKs KOMITEER/ UTVALG 2018 
Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på 
bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. 
 
Følgende ble vedtatt: NKKs Særkomite for utstilling vedtok følgende oppnevning av de ulike 
komiteer med bakgrunn i innspill fra klubber og forbund samt komiteene selv:  
 
Kompetansegruppen for ringsekretærer:  
Johnny Mathisen, Kine Sletnes og Bente Karlsen 
 
Utsillingskomiteen:  
Inger Kristansen, Ann Wiseman Stavdal, Stig Arne Kjellevold, Eli- Marie Klepp og Rune 
Lysgård. 
 
DUK: 
Anne Buvik, Arne Foss, Marianne Holmli, Siv Sandø, Marit Sunde og John Smedbakken.  
 
Kompetansegruppe for Juniorhandling:  
Anne Gill (leder)  
Siv-Hilde Oware 
Victoria Gill (landslagsleder) 
Hanne Balken 
Malene Haddeland 
 
 

64 OPPFØLGING RS- VEDTAK 2017 VEDRØRENDE DISPENSASJON FRA 
FULLCERTORDNINGEN 
NKK RS 2017 fattet i sak 5b) følgende vedtak:  

«Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om 
fritak fra ordningen». Særkomiteen må således beslutte retningslinjer/krav knyttet til fritak fra 
fullcertordningen. 

Følgende ble vedtatt: NKKs særkomite for utstilling besluttet retningslinjer for raseklubber for 
søknad om fritak fra fullcertordning, jf. RS vedtak 2017. 

65 HENDELSE PÅ NLBKs UTSTILLING 
Administrasjonen mottok rapport 19.10.17 fra utstillingsleder ved Norsk Leonberger Klubb 
(NLBK) sin utstillingen i Drammen avholdt den 26.08.17. Rapporten gjelder hardhendt 
behandling av hund på utstillingsområdet. Klubben har også sendt samme rapport videre til 
aktuelle raseklubb. 

Følgende ble vedtatt: NKKs Særkomite for utstilling vedtok å ilegge utstiller en advarsel, jf 
NKKs lover § 7-3, for sin håndtering av hunden i strid med NKKs utstillingsregelverk pkt 5.9, jf 
NKKs lover § 7-2. 

66 SØKNAD OM EKSTRA STORCERT – JF RS- VEDTAK 2017 



Norsk Berner Sennenhundklubb, Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, Norsk Pinscher klubb og søker 
om ekstra stor cert i fm jubileum og internasjonalt rasearrangement i hhv. 2018 og 2019. 
Særkomiteen må vurdere søknadene opp mot RS vedtak 2017 om begrensning i antall stor cert. I 
lys av dette er det også spørsmål om ekstra storcert på Norges Jeger og Fiskerforening sin årlige 
utstilling i fm Jakt og fiskedagene på Elverum som tidligere har vært praksis kan opprettholdes. 

Følgende ble vedtatt: NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avslå søknadene om ekstra 
tildeling av stor cert, jf RS- vedtak 2017. Videre, som følge av RS- vedtaket, innebærer dette også 
at det ikke vil kunne gis ekstra stor cert på Norges Jeger og Fiskeforening sin årlige utstilling i fm 
med Jakt og Fiskedagene på Elverum. Vedtaket begrenser ikke klubbenes mulighet til selv å 
avgjøre hvilken utstilling de ønsker å utdele sitt stor cert på.  

67 NKKs UTSTILLINGSREGLER PR 1.1.2018 
Det er behov for noen mindre endringer i NKKs utstillingsregler pr. 1.1.2018, blant annet som 
følge av vedtak på NKK RS 2017 (fullcertbestemmelser) og tidligere RS vedtak om etablering av 
Nordiske utstillinger fra 2018. 

Følgende ble vedtatt: NKKs Særkomite for utstilling vedtok oppdatert utstillingsregleverk med 
virkning fra 1.1.2018.  

68 SØKNAD OM NYTT CHAMPIONAT OG KLUBBCHAMPIONAT – NORSK SPANIEL 
KLUB 
Norsk Spaniel Klub søker om å få innført championattypen Norsk Champion (N CH) for 
spanielrasene, samt at klubbchampionater kan stambokføres. 

Følgende ble vedtatt: NKKs Særkomite for utstilling avslo søknaden og sender saken tilbake til 
Norsk Spaniel Klub for å definere kravene til championatet ytterligere. 

Videre ble Norsk Spaniel Klubs ønske om stambokført tittel som klubbchampion avslått, jf. HS 
vedtak 68/15. Administrasjonen kan avslå søknader om stambokføring av klubbchampionater i hht 
HS sitt tidligere vedtak.   

69 NYE CHAMPIONATREGLER 1.1.2018 
Det er behov for enkelte endringer i NKKs championatregler bl.a. som følge av innføring av nytt 
Nordisk utstillingschampionat f.o.m. 2018. I tillegg et par mindre endringer/presiseringer.   

Følgende ble vedtatt: NKKs særkomite for utstilling vedtok reviderte championatregler fra 
1.1.2018 

70 AVGØRELSE I AU- SAK 2017/12 
NKKs Særkomite for utstilling orienteres om avgjørelse i AU- sak 2017/12 jf NSU- sak 35/17 og 
36/17 
 

71 BUDSJETTMIDLER DOMMERUTDANNING MV 
NKKs Særkomite for utstilling orienteres om rammene for tildeling av midler til 
dommerutdanning mv. – UTSATT TIL NESTE MØTE 

72 DOMMERAUTORISASJONER 
NKKs Særkomite for utstilling orienteres om nye dommerautorisasjoner.  

Neste møte: Februar 2018 


