
REFERAT 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 3/18 
29. mai 2018 

i NKKs lokaler  

 

Tilstede: Anders Tunhold- Hanssen, Hans- Ole Stenbro, Anne Mette Sletthaug, Johnny 
Mathisen, på Skype Eldri Kjørren og Siv Sandø 

Fra administrasjonen møtte Marianne Ono Njøten og Haakon Rognsaa Arnesen (referat) 

 
22 REFERAT FRA MØTE NR. 2/18 22. MARS 201 

NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 2/18 
– 22.03.18. 

 

23 BRUDD PÅ NKKs UTSTLLINGSREGLER NKK BØ 
 

I forbindelse med Norsk Kennel Klubs utstilling i Bø 17 og 18. februar 2018, mottok 
NKK rapporter om to hendelser under utstillingen. Av rapportene fremgår det at 
utstilleren, den 17.02 skal ha tatt kontakt med dommeren i ringen for juniorhandling, i 
forbindelse med bedømmelsen som ble gjort av vedkommende sitt barn og skal ha forsøkt 
å diskutere dommerens avgjørelse. I rapporten av 18.02.18, fremgår det at utstilleren skal 
ha kommentert dommerens avgjørelse på en negativ måte. 
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å gi utstilleren en advarsel jf. NKKs lover § 7-3 
første ledd boktstav a) jf. § 7-2 a), for brudd på NKKs utstillingsregler punkt 5.6 og 5.10.  

 
  



24 SØKNADER OM DISPENSASJON FRA FULLCERTORDNINGEN 
 

I forbindelse med NKK RS 2017, sak 5b) ble det fattet følgende vedtak:  
«Fullcertordningen opprettholdes, men rasklubber/forbund kan søke særkomite for 
utstilling om fritak fra ordningen.» Særkomiteen fastsatte i sak 64/18 retningslinjer for 
raseklubber for søknad om fritak fra fullcertordningen.  

Administrasjonen har mottatt søknad fra noen raseklubber etter vedtak fattet i klubbens 
årsmøte. 

Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å gi følgende raseklubber fritak fra 
fullcertordningen for sine raser, i tråd med vedtak fattet på klubbens årsmøte: 

• Klubben for gårds- og fjellhunder 
• Norsk Bearded Collie Klubb 
• Norsk Collie Klubb 
• Norsk Eurasierklubb 
• Norsk Greyhoundklubb 

 
Fritak for raser omfattet av ovennevnte raseklubber gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og i 
minst 3 år fremover. Ev. opphør av fritaket må vedtas på klubbens årsmøte, men vil ikke 
kunne iverksettes før tidligst 1.1.2022. 
 
 

25 ANMODNING FRA SVENSKA KENNELKLUBBEN 
 

Særkomiteen for utstilling besluttet i sak 62/17 at stor certene primært skal følge de 
internasjonale utstillingene i 2019. Dette medfører at i hht RS vedtak 5 i)/2017 så vil alle 
de nordiske utstillingene med unntak av den som arrangeres på Lillestrøm ikke ha stor 
cert. Svenska Kenneklubben har sendt henvendelse og ber om at dette revurderes.  
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling tok henvendelsen til orientering, og velger å opprettholde 
tidligere vedtak av hensyn til føringer fra NKKs Representantskapsmøte (RS) 2017. 
 

 
26 ORIENTERINGSNOTAT FRA APPELLUTVALGET (AU) 
 

Administrasjonen har mottatt informasjon fra Appellutvalget vedrørende ankene parters 
ønske om ytterligere begrunnelse for avgjørelser/vedtak.  
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling tok vedtaket til orientering.  

 



27 ORIENTERING – NKK SANDEFJORD  

NKKs har sendt ut egen informasjon til alle påmeldte deltakere til NKK Sandefjord om 
praktiske forhold knyttet til utstillingsplassen mv.  

Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling informasjonen til orientering. 

 

28 ORIENTERING – NORDISKE OG INTERNASJONALE UTSTILLINGER 2020                                                                                
OG 2021 – DATOER 

NKKs særkomite for utstilling tok i mars 2018 til orientering fordelingen av tid og sted 
for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger for 2020 og 2021. Det ble foretatt enkelte 
endringer mht rokkering av internasjonale og nordiske utstillinger i tråd med tidligere 
informasjon.  

Administrasjonen er delegert fullmakt til å fastsette tid og sted for NKKs utstillinger. Det 
er tidligere informert om stedsplassering av utstillingene. Det informeres nå om dato for 
den enkelte utstilling.  

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling tar fordelingen av tid og sted for NKKs internasjonale og 
nordiske utstillinger for 2020 og 2021 til orientering.  

 

29 ORIENTERING –  NORDISKE UTSTILLINGER 2020 I DE NORDISKE 
LANDENE  

De nordiske kennelklubbene har informert hverandre og søkt å samkjøre 
gjennomføringen av nordiske utstillinger, slik at disse i minst mulig grad kolliderer.  

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling tar notatet til orientering. 

 

30 KVALITETSSIKRING AV NKK SINE UTSTILLINGER 

NKKs særkomite for utstilling fortsetter sitt arbeid med å kvalitetssikre NKKs 
utstillinger. Det er innkalt til uformelt møte med ressurspersoner i fm. dette arbeidet 5. 
juni 2018. 

 

Møteplan:  
Møte 4/18 den 3. juli 2018. 


