
REFERAT 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 7/18 
20. november 2018 

i NKKs lokaler  

 

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

På Skype: Eldri Kjørren. 

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

Meldt fravær: Siv Sandø. 

 

 

47 REFERAT FRA MØTE NR. 6/18 3. oktober 2018 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 6/18 
– 03.10.18. 
 

48 ANMELDELSE FRA ADMINISTRASJONEN VEDR. HENDELSE UNDER NKK      
ROGALAND 
I etterkant av utstillingen NKK Rogaland i regi av NKK Region Rogaland, mottok 
Administrasjonen klage fra to utstillere som hevdet å være utsatt for kritikkverdig 
oppførsel fra flere andre utstillere. Hendelsen skal ha eskalert slik at øvrige deltakere på 
utstillingen skal ha blitt berørt av dette, herunder bedømmelsen i ringen ved siden av. 
NKK Region Rogaland rapporterte også opptrinnet. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at de innklagede utstillerne taper retten til å delta 
på utstillinger i regi av NKK og NKKs medlemsklubber eller forbund i seks -6- måneder 
(utelukkelse), jf. NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g, som følge av brudd på NKKs 
utstillingsregler pkt. 6 og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a og b. 

 



 
 
49 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:  
 

• Keeshondklubben 
• Norsk Briard Klubb 
• Norsk Boston Terrier Klub 
• Norsk Mopsklubb 
• Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 
• Norsk Tibetansk Terrier Klubb 

 
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. 

 

50 STORCERT NKKS UTSTILLINGER – OPPFØLGING ETTER RS-VEDTAK 2018 

RS 2018 sak 4b) vedtok å endre RS vedtak fra 2017 knyttet til antall storcert. I tråd med 
tidligere delegasjon fra NKKs hovedstyre bes NKKs særkomite for utstilling stadfeste at 
det tildeles storcert på alle NKKs internasjonale og nordiske utstillinger. 
 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtar at det skal tildeles storcert på alle NKKs 
internasjonale og nordiske utstillinger.  

  



51 SØKNAD STORCERT 2019 – NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB OG 
NORSK PINSCHERKLUBB 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) og Norsk Pinscherklubb skal arrangere den 
Internationale Schanuzer Pinscher Union- utstillingen (IPSU) i september 2019 og i den 
forbindelse er det søkt om å kunne tildele storcert for denne utstillingen til klubbens raser, 
i tillegg til det storcertet klubben allerede har.  
 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok at Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Norsk 
Pinscherklubb kan tildele klubbens raser storcert under den Internationale Schanuzer 
Pinscher Union- utstillingen (IPSU) i september 2019.  

 

52 REVIDERING AV STATUTTER FOR NKKS ÅRSKONKURRANSER 

Statuttene for NKKs årskonkurranser ble sist revidert i 2010, og man ser nå at det vil være 
hensiktsmessig å revidere disse slik at de henger med i utviklingen av utstillingene.  

 
Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité vedtok endringene som foreslått på Årets hund, Beste Norske, Beste 
veteran, og ber om en utredning på Årets avlshund og Årets oppdretter for å se om disse 
skal måles opp mot andre grupper på samme utstilling.  

 

53 MANDAT NKKS SÆRKOMITÉ FOR UTSTILLING 

NKKs Hovedstyre (HS) vedtok i sak 109/18 å opprette en ressursgruppe som skal arbeide 
med kvalitetssikring av NKKs utstillinger. HS opprettet også mandat for ressursgruppen 
og vedtok at Hovedstyret innen utgangen av året skal gjennomgå mandatet til NKKs 
Særkomité for utstilling.  
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling ga innspill til Hovedstyrets gjennomgang av mandat for 
komiteen. 

 

  



54 OPPNEVNING TIL NKKS KOMITEER OG UTVALG 

Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges kandidater på 
bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

Særkomiteen for utstilling vedtok å oppnevne følgende sammensetning til de ulike 
komiteer/utvalg/KG: 
 
Kompetansegruppen for ringsekretærer:  
Johnny Mathisen (leder) 2 år 
Kine Sletnes 1 år 
Katrine Harjo  2 år 

 
Johnny Mathisen deltok ikke i behandlingen av sammensetningen av Kompetansegruppen 
for ringsekretærer. 

 
 
Utstillingskomiteen: 
Christen Lang 2 år 
Ann Wiseman Stavdal 1 år 
Mette Tufte 2 år 
Eli-Marie Klepp 1 år 
Petter Steen 2 år 
Per Iversen 1 år 

 
Utstillingskomiteen velger leder selv. 
 
Dommerutdanningskomiteen (DUK): 
Anne Buvik (leder) 1 år 
Arne Foss 1 år 
Marianne Holmli 2 år 
Siv Sandø 2 år 
Espen Engh 2 år 
John Smedbakken 1 år 

 
Kompetansegruppen for Juniorhandling: 
Anne Gill (leder) 2 år 
Hanne Balken 1 år 
Lill-Hedvik Greaker 2 år 
Malene Haddeland 2 år 
Victoria Gill (landslagsleder) 1 år 



 
55 NORDISK SAMARBEIDSPROSJEKT – UTVIKLING AV LÆREMIDLER TIL 

EKSTERIØRDOMMERUTDANNINGEN 

På initiativ fra den finske kennelklubben ble det 13. september 2018 holdt et felles nordisk 
møte med representanter fra de ulike dommerutdanningskomiteene. Representantene har et 
ønske om å få til et felles nordisk samarbeid om utvikling av undervisningsmateriell for 
kommende eksteriørdommere. Det vises også til tidligere vedtak fattet av NKKs 
Særkomité for utstilling i sak 17/2018. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling er positive til et nordisk samarbeidsprosjekt knyttet til 
utvikling av læremidler til eksteriørdommerutdanningen. Konkret tildeling av midler for 
2019 besluttes når kostnadsoverslag og fremdriftsplan foreligger. 

 

 

Neste møte: 17. desember 2018 kl. 17.00 
 

 

 

 


