
REFERAT 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 6/18 
3. oktober 2018 
i NKKs lokaler  

 

Tilstede: Anders Tunold-Hanssen, Hans-Ole Stenbro, Anne Mette Sletthaug, Johnny 
Mathisen.  

På Skype: Siv Sandø. 

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

Meldt fravær: Eldri Kjørren. 

 

 

41 REFERAT FRA MØTE NR. 5/18 4. September 2018 
 
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 5/18 
– 04.09.18. 

 

42 RAPPORT PÅ UTSTILLERS KRITIKK AV DOMMER  
 

I etterkant av Norsk Dalmatiner Klubb, gruppe nord og Tromsø Hundeklubbs 
dobbelutstilling i Krokelvdalen den 1. og 2. september 2018, ble klubbene gjort 
oppmerksom på uttalelser på Facebook-profilen til en utstiller. I uttalelsene omtales en 
navngitt dommer på en måte som arrangøren oppfattet som et brudd på NKKs 
utstillingsregelverk punkt 5.10. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 
 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å ilegge utstilleren en advarsel som følge av brudd 
på NKKs utstillingsregelverk pkt. 5.10 i forbindelse med Norsk Dalmatiner Klubb, gruppe 
Nord og Tromsø Hundeklubbs utstilling i Krokelvdalen 1. og 2. september 2018, jf. 
NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav a), jf. § 7-2 første ledd bokstav a). 

 

 



 
 
 
 

43 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:  
 

• Klubben for Bolognese og Coton de Tulear 
• Norsk Terrier 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. 

 

 

44 ORIENTERING OM SVENSKA KENNELKLUBBENS GODKJENNING AV 
NORDIC DOG SHOWS I SVERIGE I 2021 

Norsk Kennel Klub mottok 3. september e-post fra Svenska Kennelklubben med 
orientering om deres godkjennelse av Nordic Dog Shows i Sverige for 2021 til Norsk 
Kennel Klub. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling tok informasjonen til orientering 
 



45 KVALITETSSIKRING AV NKK SINE UTSTILLINGER 

NKKs særkomite for utstilling fortsetter sitt arbeid med å kvalitetssikre NKKs 
utstillinger. Gjennomgang av Anders Tunold-Hannsens presentasjon på forrige 
Hovedstyremøte den 19. september 2018, hvor særkomiteens arbeid og tanker rundt 
kvalitetssikring av NKKs utstillinger ble presentert. 

 

 

Neste møte: 21. november 2018 kl.17.00 
 

 

 


