
REFERAT fra møte i  
NKKs særkomite for utstilling nr. 1/18 

21.februar 2018 
i NKKs lokaler  

Tilstede: Johnny Mathisen, Hans Ole Stenbro, Anne Mette Sletthaug, på Skype Eldri Kjørren, 
Siv Sandø (fraværende på sak 4, 5 og 6) og Anders Tunhold- Hanssen 

Fra adminsitrasjonen møtte Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland som sekretariat. 

 
1 REFERAT FRA MØTE NR. 8/17 19. DESEMBER 2017 

NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 8/17 
– 19.12.17. 
 

2 JUNIORHANDLING – UØNSKET ADFERD/ HOLDNINGER 
NKK mottok i etterkant av juniorhandlernes landslagstur til Helsinki 7.-10.desember 
rapport på uønsket atferd/ holdning hos to av juniorhandlerne. 

Vedtak: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å ilegge en irettesettelse, jf NKKs lover § 7-3 jf § 
7-2. Hendelsen anses som lite gjennomtenkt og gir uheldige signaler selv om det rent reelt 
ikke foreligger et regelbrudd. Ved representasjon på vegne av NKK er det viktig at den 
enkelte går foran med et godt eksempel.  

 
3 BUDSJETTMIDLER 2018 STØTTE TIL DOMMERUTDANNING 

Det vises til HS vedtak 165/17. Det er satt av midler til eksteriørdommerutdanning mv., 
og særkomiteen bes vurdere hvilke prioriteringer eller tiltak midlene ønskes benyttet til 
for 2018. 

Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling vedtok foreløpig fordeling av budsjettmidler for 2018 
basert på følgende prioriteringer:  

• Oppdatering av kynologikurs og samling for eksteriørdommere som utpekes til å 
kunne avholde disse kursene. 

• Egenandelen i fm. økonomisk støtte for videreutdanning eksteriørdommere (reisestøtte 
i hht tidligere vedtatte retningslinjer) settes til kr. 500,- pr. temakveld/dommerseminar 
i regi av AHF/raseklubber. 

• Vedtaket gjelder for 2018 og vil bli vurdert på nytt etter vedtatt budsjett for 2019. 

Fordeling av resterende midler for 2018 ble utsatt til neste møte, i påvente av diskusjon i 
nedsatt arbeidsgruppe DUK/NSU.  



 
4 FORSLAG FRA NORSK WELSH CORGIEKLUBB VEDRØRENDE FULLCERT 

Norsk Welsh Corgieklubb (NWCK) har sendt inn forslag om at formuleringene rundt 
fullcertbestemmelsene i NKKs utstillingsregelverk skal endres slik at de følger tilsvarende 
prinsipp som tildeling av CACIB. Forslaget fra NWCK vil medføre at man går tilbake til 
tilnærmet like regler som gjaldt før fullcertordningen ble innført av RS fra 1.1.2015, men 
med annen ordlyd i regelverket. 
 
Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling viser til RS vedtak 5a/2014, 5h/2016 samt 5b/2017 
vedrørende fullcertordning i NKK. Særkomiteen kan ikke endre NKKs utstillingsregler på 
dette området uten hjemmel fra RS, da saken gjentatte ganger er besluttet på dette nivået i 
organisasjonen. 
 

5 JUNIORHANDLING DOMMERUTDANNING 
Kompetansegruppen for juniorhandling ønsker å oppta arbeidet med å utdanne egne 
dommere for juniorhandling.  
 
Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling stiller seg positiv til å bidra til å utarbeide 
dommerkompendium. Det gis inntil kr 10.000 i total støtte til kompetansegruppen for 
dette arbeidet. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt NKK bør utvikle egne 
juniorhandlerdommere på sikt, men et kompetansetilbud til eksisterende dommere anses 
uansett som positivt.  
 
 

6 NKKs UTSTILLING LILLESTRØM – TANKER FREMOVER  
NKKs utstilling mv. på Lillestrøm er et svært kostnadskrevende arrangement, 
hovedsakelig pga. høye kostnader til leie av Norges Varemesse, organisering/design av 
finalering og dyrt hotell. Administrasjonen har over år hatt fokus på å redusere kostnader 
og øke inntjening slik at arrangementet går med overskudd, men mener likevel det er 
behov for en diskusjon rundt ytterligere tiltak fremover. 
 
Vedtak: 
NKKs særkomite for utstilling ber administrasjonen om mulig å vurdere annen 
utstillingsplass for utstillingen i Lillestrøm på sikt, basert på høyt kostnadsnivå. 
 
Særkomiteen er av den oppfatning at kvalitet og service overfor inviterte dommere ikke 
reduseres av ev. bytte av hotell som ligger noen minutters kjøring unna utstillingsplassen, 
når hotellet holder tilnærmet lik standard og dette gir vesentlig besparing i kostnader. 
 
 
 
 



7 REVIDERT MANDAT – UTSTILLINGSKOMITEEN (UK) 
Det er behov for å oppdatere/revidere mandatet til NKKs Utstillingskomite (UK), som 
inviterer dommere til NKKs utstillinger, slik at dette er i tråd med endringer knyttet til 
bl.a. mandatet til særkomiteen. 
 
Vedtak: 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å utsette vedtak om revidert mandat for 
Utstillingskomiteen (UK) til neste møte. 
 
 

8 RINGSEKRETÆR – REGELBRUDD 
I forbindelse med Norsk Belgisk Fårehund Klubbs utstilling i Stavanger den 16.12.2017, 
oppdaget Norsk Kennel Klubb (NKK) ved gjennomgang av premielistene at 
ringsekretærene stilte hund som vedkommende eier/deleier i samme ring som de fungerte 
som ringsekretærer. 
 
Vedtak: 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å stryke resultatet for hundene i de aktuelle 
ringsekretærers eie/ medeie, stilt i strid med utstillingsregelverket under den aktuelle 
utstillingen, jf NKKs lover § 7-3 j) jf § 7-2 a).  
I tillegg vedtok NSU å avautorisere ringsekretærene for en periode på 6 mnd, jf NKKs 
lover § 7-3 f) jf § 7-2 a).  
 
 

9 ORIENTERING – INNSPILL REVISJON NORDISK UCH 
NKK har mottatt innspill knyttet til reglene om oppnåelse av nytt nordisk 
utstillingschampionat (NORDIC UCH). Innspillet tas med i forbindelse med evalueringen 
av reglene når dette skal skje i NKU mot slutten av 2019. 
 
Vedtak: 
NKKs særkomite for utstilling tar saken til orientering. 

 
10 ANKE PÅ SAK 66/17 VEDRØRENDE TILDELING AV STORCERT 

Vedtaket fattet i sak 66/17 er anket av klubbene.  
 
Vedtak: 
NKKs Særkomite for utstilling tok til orientering at sak 66/17 er anket til Hovedstyret. 

 
11 ORIENTERING – NORDISKE OG INTERNASJONALE UTSTILLINGER 2020 

OG 2021 
 

NKKs særkomite for utstilling tok i desember 2016 til orientering fordelingen av tid og 
sted for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger for 2018 og 2019. Sted for hhv 



internasjonale og nordiske utstillinger ble opplyst kunne endres fra 2020 slik at 
fordelingen kunne rulleres over tid. 
 
Vedtak: 
NKKs særkomite for utstilling utsatte saken til neste møte. 

 
12 ORIENTERING – UKs ÅRSRAPPORT 

NKKs Særkomite for utstilling orienteres om Utstillingskomiteens årsrapport 
 
Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling vedtok å ta Utstillingskomiteens årsrapport til orientering.  
 

13 INNSPILL UTSTILLINGSPLASSER FRA MEDLEMMER 
Administrasjonen sendte etter vedtak i sak 52/17 i NSU ut epost til klubber/ forbund om et 
ønske om å komme med innspill på aktuelle utstillingsplasser. NSU orienteres om de 
innspill som er innkommet. 
 
Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling tar innspillene til orientering. Administrasjonen 
gjennomgår innspillene og kommer tilbake med sak til særkomiteen til neste møte. 
 
 

14 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL UK 
Utstillingskomiteen (UK) har i flere år manglet medlem for gruppene 4,6 og 7. Det har nå 
lyktes å finne kandidat til dette verv.  

Vedtak:  
NKKs særkomite for utstilling vedtok å oppnevne Per Iversen som nytt medlem i UK.  

 
Neste møte: Torsdag 22. mars 2018 kl. 1700 i NKKs lokaler 


