REFERAT
med innstillinger til møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 4/18
3. juli 2018
i NKKs lokaler

Tilstede: Anders Tunold-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).

31 REFERAT FRA MØTE NR. 3/18 29. MAI 2018
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 3/18
– 29.05.18.

32 KLAGE PÅ TILBAKETREKNING AV CERT
I forbindelse med Norsk Breton Klubb sin utstilling 5. mai 2018 ble det tildelt cert til
utenlandskeid hund som ikke fremviste WCC i ringen. I henhold til gjeldende regler ble
certet trukket tilbake. Eier har påklaget vedtaket og saken oversendes særkomiteen for
endelig behandling.

Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å opprettholde NKKs administrative vedtak om å
trekke tilbake certifikat mottatt ved Norsk Breton Klubbs utstilling den 5. mai 2018.
Certet ble tildelt utenlandsk hund uten at WCC ble fremvist i ringen, jf gjeldende
utstillingsregler pkt 11.7.2.

33 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.

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 klubbenes årsmøte:
•
•
•
•
•

Norsk Polarhundklubb
Norsk Leonberger Klubb
Norsk Grand Danois Klubb
Norsk Myndeklubb
Norsk Shih Tzu Klub

Fritak fra fullcertordningen 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.

34 KVALITETSSIKRING AV NKK SINE UTSTILLINGER
NKKs særkomite for utstilling fortsetter sitt arbeid med å kvalitetssikre NKKs
utstillinger. Særkomiteen utarbeidet forslag til mandat for en ressursgruppe som skal
arbeide for kvalitetsheving av NKKs utstillinger.

Neste møte: Tirsdag 4. september kl. 17.00

