REFERAT
med innstillinger til møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 1/19
7. januar 2019

Tilstede i NKKs lokaler: Leif-Herman Wilberg og Per Iversen
På Skype: Marianne Holmli, Anniken Holtnæs, Roger Sjølstad, Hugo Quevedo og Christine
Sonberg (telefon)
Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten.
Meldt fravær: --

1 SØKNAD 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:
•
•

Raseklubben for Portugisisk Vannhund
Norsk Old English Sheepdogklubb

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.
2 NKKS UTSTILLINGSREGLER PR. 1.1.2019
NKKs utstillingsregler justeres årlig, blant annet med utgangspunkt i endringer behandlet i
årsmøter i raseklubber året før. Det er også behov for enkelte presiseringer av ordlyd,
men uten at det foreligger realitetsforandringer.

Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok NKKs utstillingsregler gyldige fra 1.1.2019.
3 NKKS REGLER FOR VALPESHOW OG UOFFISIELLE SHOW
Særkomiteen gjennomgikk NKKs regler knyttet til valpeshow og andre uoffisielle
utstillinger knyttet til Open shows/uoffisielle utstillinger. Særkomiteen ønsker ikke at det
på uoffisielle utstillinger skal foretas kvalitetsbedømmelse og tildeles premiegrader.
Raseklubber kan benytte egne avlskåringer eller mønstringer som egne arrangement for å
få vurdering av mulige avlshunder i hht raseklubbers interne avlsregler. Dersom
klubbenes avlsregler krever en viss premiering på utstilling anbefales klubbene å endre
sine regler slik at avlsgodkjennelse kan oppnås ved avlskåringer i klubbens regi.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for Utstilling vedtok reviderte regler for NKKs valpeshow, Open show
og Match show gjeldende fra 1.1.2019.

4

OPPNEVNING AV MEDLEM TIL NKKS UTSTILLINGSKOMITE
Særkomiteen har i sak 54/18 oppnevnt medlemmer til underliggende komiteer. I ettertid
ble det klart at Utstillingskomiteen (UK) har behov for styrking av komiteen med
ytterligere ett medlem.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling oppnevner Frode Jevne som medlem i NKKs
utstillingskomite i 2 år fra og med 1.1.2019.

5

UTTALELSE FRA NSU OM NYTT CHAMPIONAT FOR AUSTRALIAN
SHEPHERD
Australian Shepherd Klubb Norge vedtok i 2015 å innføre brukskrav på oppnåelse av
norsk utstillingschampionat (N UCH) for sin rase med virkning fra 1.1.2016. Vedtaket har
vært låst i 3 år. I årsmøtet i 2018 vedtok raseklubben å avvikle kravet om brukspremiering
for oppnåelse av N UCH igjen, men samtidig søke om å få ta i bruk tittelen/championatet
Norsk Champion (N CH) hunder som oppfyller brukskrav.
Hovedstyret ønsker særkomiteen uttalelse i saken før den behandles i HS.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling anbefaler at NKKs hovedstyre ikke godkjenner nytt
championat – Norsk Champion NCH – for rasen Australian Shepherd.

Neste møte: 7. februar 2019 kl. 15.00 – 19.00 i NKKs lokaler

