
REFERAT 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 5/18 
4. september 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). 

 

 

35 REFERAT FRA MØTE NR. 4/18 3. Juli 2018 
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 4/18 
– 03.07.18. 

 

36 Rapport på utstiller NKK Sandefjord  
I forbindelse med NKK Sandefjord 2-3. juni 2018 ble det levert rapport fra ringsekretær 
og dommer i forbindelse med en hendelse i en utstillingsring. I rapporten fremgår det at 
utstilleren skal ha utvist uønsket atferd mot dommeren. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 
 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å ilegge utstilleren en advarsel som følge av brudd 
på NKKs utstillingsregler i forbindelse med NKKs utstilling i Sandefjord 2-3. juni 2018, 
jf. NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav a), jf. § 7-2 første ledd bokstav a). 

 

 
 
 
  



37 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 Japansk Spisshund Klubb 
• Norsk Dobermann Klub 
• Irsk Ulvehundklubb Norge 

 

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. 

 

 

38 OPPFØLGING RS SAK 5e) 2017 TILBAKEFØRING AV INTERNASJONALE 
UTSTILLINGER 

I forbindelse med NKK RS 2017, sak 5e) «Tilbakeføring av internasjonale utstillinger» 
ble det fattet følgende vedtak: 
 
Understående oversendes til HS og særkomite for utstilling. De ulike miljøene skal 
involveres i dette arbeidet.  
 
Disse momentene skal redegjøres 

o «Skal NKKs administrasjon arrangere alle internasjonale utstillinger? 
o Kan alle utstillingene legges ut til regionene eller andre klubber/forbund? 
o Økonomiske regnskap for begge alternativer skal presenteres klubber og 

forbund i høringsrunden. (Da vil vi også ha med regnestykket på at NKKs 
administrasjon i dag ikke betaler aktivitetsavgift) 

o Hvor mye ressurser brukes i dag fra NKKs administrasjon for disse 
utstillingene 

o Forslag til kvalitetssikring av arrangementene. 
 



Saken skal fremlegges på NKK RS 2018 og senest 2019. Inntil saken avgjøres på RS kan 
de regioner som ønsker det arrangere disse.  
 
Saken var fremmet til RS som følge av HS sitt vedtak i sak 78/17 om å tilbakeføre NKKs 
utstillinger sentralt og tilføre området ekstra stillingsressurs. Dette for å møte kritikk fra 
organisasjonen knyttet til kvalitet mv på NKKs utstillinger 
 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling diskuterte saken, og videre fremdrift. Regionene inviteres 
til møte for innledende dialog 8. oktober 2018.  
 

 

39 ORIENTERING AU-SAK 2018/29 

AU mottok 2. august 2018 anke fra utstiller datert 27. juli 2018 over vedtak fra 
NSU om trekke tilbake et CERT på en hund. NSUs begrunnelse var at hunden ikke 
oppfylte kravene iht NKKs Utstillingsregler pkt 11.7.2. (Ikke fremvist WCC). AU avviste 
anken med begrunnelsen om at saken ikke er en disiplinærsak. 
 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling tok vedtaket til orientering. 
 

 
 

40 KVALITETSSIKRING AV NKK SINE UTSTILLINGER 

NKKs særkomite for utstilling fortsetter sitt arbeid med å kvalitetssikre NKKs 
utstillinger. Saken blir tema på Hovedstyremøte 19. september 2018, hvor det vil 
fremmes konkrete forslag til kvalitetssikring av NKKs utstillinger. 

 

 

 

 

Neste møte: 3. oktober 2018 
 

 


