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REFERAT  

fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 5/16 

mandag 29. august 2016 

i NKKs lokaler 

Til stede:  

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

Kjørren og Hans Ole Stenbro. 

Forfall:  

Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten referent, og Hilde Engeland  

18 REFERAT FRA MØTE NR. 4/16 13. JULI 2016 

Særkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 4/16 – 6.6.16 

 

19 NORDISKE UTSTILLINGER – ETTER HØRING 

NKKs særkomite for utstilling opprettholder positiv innstilling til etablering av nordiske 

utstillinger. Komiteen foreslår, basert på høringsinnspillene, en fordeling med 7 

internasjonale og 6 nordiske utstillinger pr år, hvorav det i fm Lillestrøm arrangeres både 

nordiske og internasjonal utstilling. Særkomiteen er positiv til at raseklubber kan 

arrangere spesialutstillinger motsatt dag innenfor en avstand på 75 km, eller lenger unna 

enn 75 mil fra NKKs nordiske utstillinger. Særkomiteen ønsker at dagens regler 

vedrørende internasjonale utstillinger opprettholdes.   

  

20 RS-SAK – FORSLAG VEDRØRENDE SØKNADSRUTINER UTSTILLING – 

NKKs UTSTILLINGER OG ANDRE UTSTILLINGER INKL. LP OG AG 

NKKs særkomite for utstilling oppfordrer HS om å anmode forslagsstillerne om å trekke 

saken og oversende disse til behandling i relevante særkomiteer.  

 

Alternativt er særkomiteen positiv til at raseklubber kan arrangere spesialutstillinger 

motsatt dag innenfor en avstand på 75 km, eller lenger unna enn 75 mil fra NKKs 

nordiske utstillinger. Særkomiteen ønsker at dagens regler vedrørende internasjonale 

utstillinger opprettholdes. Særkomiteen mener at det samme bør gjelde for 

medlemsklubber som ønsker å arrangere lydighet og agility. 

 

 

21 RS-SAK – FORSLAG OM Å FJERNE FULLCERT ORDNINGEN 

Særkomiteen for utstilling anmoder HS om å innstille overfor RS at fullcertordingen 

vedtatt på RS 2014 reverseres. Det åpnes ikke for at den enkelte raseklubb kan søke om å 

innføre fullcertordning for sin rase. Fullcertingsbestemmelser knyttet til brukspremiering 

opprettholdes.  
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22 RS-SAK – FORSLAG VEDRØRENDE PÅMELDINGSAVGIFT UTSTILLINGER  

Særkomiteen oppfordrer HS til å oppfordre FKF til å trekke saken og at forslaget 

oversendes til behandling på vanlig måte.  

 

Alternativt innstiller HS overfor RS at saken avvises og henvises til videre vurdering og 

behandling i administrasjonen/HS.  

 

23 RS-SAK – FORSLAG FRA NEKF OM 3 X CK FOR OPPNÅELSE AV N UCH       

FOR HUNDER I GRUPPE 5 JAGENDE SPISSHUNDER 

Særkomiteen for utstilling oppfordrer HS til å innstille overfor RS til at saken fra Norsk 

Elghundklubbers Forbund avvises. 

 

24 STRATEGIDISKUSJON 

Særkomiteen drøftet temaet og prosess for å involvere raseklubbene i hvor man tenker at 

utstillingsområdet skal være i fremtiden. 

 

Neste møte i særkomiteen blir 26. september 2016 


