Protokoll
med innstillinger til møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 2/19
8. februar 2019, Gardermoen

Tilstede: Leif-Herman Wilberg, Marianne Holmli, Anniken Holtnæs, Roger Sjølstad og Per
Iversen.
På telefon: Christine Sonberg (deltok på telefon fra sak 10).
Meldt fravær: Hugo Quevedo.
Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten og Haakon Rognsaa Arnesen (referent).

6 REFERAT FRA MØTE 1/19 7. JANUAR 2019
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling godkjente det fremlagte referatet fra møte 1/19 – 07.01.19.
7 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.
Fristen for å søke om fritak fra fullcerordningen for 2019 er som utgangspunkt utgått. Ved
en inkurie hadde ikke søknaden til Norsk Pyreneerhund klubb blitt behandlet tidligere.
Som følge av at det var søkt innen fristen ble søknaden behandlet til tross for at fristen er
utløpt.
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 Pyreneerhund klubb

Fritak fra fullcertordningen for raser omfattet av ovennevnte raseklubb 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.
NKKs særkomité for utstilling vedtok for øvrig å delegere NKKs Administrasjon
myndighet til å behandle og avgjøre søknader vedrørende fritak fra fullcertordningen.
Søknader mottatt i administrasjonen etter fristen for siste NSU møte i 2018 innvilges fra
01.01.2020.

8 KVALITETSSIKRING AV RINGSEKRETÆRKURS OG KURSHOLDERE
Kompetansegruppe for ringsekretærer har kommet med innspill til kvalitetssikringstiltak
knyttet til ringsekretærkurs og -utdanning.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling vedtok å utsette saken til neste møte. NKKs særkomité for
utstilling inviterer Kompetansegruppen for ringsekretærer til samtale på neste møte den
28.03.2019.

9

REVIDERTE AUTORISASJONSREGLER RINGSEKRETÆRER
Kompetansegruppe for ringsekretærer har kommet med innspill til reviderte
autorisasjonsregler for ringsekretærer.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling vedtok reviderte autorisasjonsregler for ringsekretærer med
virkning fra 1. mars 2019.

10 BUDSJETT 2019 – ØKONOMISK STØTTE EKSTERIØRDOMMERE/
DOMMERUDANNING
RS 2018, sak 4 e) besluttet modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag
mv. NKKs særkomite for utstilling må vurdere prioriteringer mv for andelen som skal
forvaltes av særkomiteen.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling vedtok fordeling av budsjettmidler for 2019 basert på
følgende prioriteringer:
•
•

Økonomisk støtte til eksteriørdommer under utdanning mot grunnautorisasjon,
begrenset oppad til kr. 10.000 for 2019.
Økonomiske støtte til eksteriørdommer under utdanning mot for å bli autorisert for
flere raser, begrenset oppad til kr. 4.000,- for 2019.

•

•
•

Egenandelen i fm. økonomisk støtte for videreutdanning eksteriørdommere
(reisestøtte i hht tidligere vedtatte retningslinjer) settes til kr. 500,- pr.
temakveld/dommerseminar i regi av AHF/raseklubber.
Støtte eksteriørdommerkurs (i regi av DUK) kr. 50.000,Støtte eksteriørdommerkonferanser for raseklubber kr. 12.000,- (ihht søknader fra
klubber)

Vedtaket gjelder for 2019 og vil bli vurdert på nytt etter vedtatt budsjett for 2020.
Særkomiteen vil vurdere nærmere behov og tiltak knyttet til bruk av fondet som er vedtatt
av RS (sak 4 e)). Fondet beregnes pr. unike hund påmeldt til eksteriørbedømmelse på
NKK utstilling avholdt av NKK sentralt.
Særkomiteen ønsker å se nærmere på arbeidet rundt kynologikursene, og kommer tilbake
til dette i et senere møte.

11 NKKS UTSTILLINGER – OM Å INVITERE UTENLANDSKE DOMMERE
Administrasjonen, samt medlemmer i særkomiteen og HS har mottatt henvendelse knyttet
til invitasjon av utenlandske dommere til NKKs utstillinger. Henvendelsen formidles til
særkomiteen for diskusjon og eventuell oppfølging.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs særkomite for utstilling å avvise saken. Særkomiteen understreker at raseklubber
og dommer er velkomne til å komme med forslag på dommere til NKKs utstillinger, men
det vil være opp til Utstillingskomiteen å vurdere hvilke dommere som skal inviteres.

12 DISPENSASJON FRA UTSTILLINGSREGLENES PUNKT 7 – VALPEDOMMER
På grunn av store forsinkelser i bedømmelsen i enkelte ringer ble oppsatt gruppedommer
for valpefinalene under nordisk utstilling på Dogs4all den 16.11.18 forsinket. Det var
behov for å treffe tiltak for å ikke måtte utsette finalene ytterligere.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avvise saken. Særkomiteen har full forståelse for
at utstillingsleder tok vurderingen og traff beslutning av saken på stedet, jf. NKKs
utstillingsregler pkt. 14.

13 RESSURSGRUPPE UTSTILLING
Hovedstyret vedtok i sak 109/19 å opprette «Ressursgruppe utstilling» med virkning fra
17.10.18, med tilhørende mandat. Medlemmer i ressursgruppen ble utnevnt i samme sak.

Etter dette har Hovedstyret nyoppnevnt NKKs særkomite for utstilling og de fleste av
medlemmene i ressursgruppen er nå medlemmer i særkomiteen. HS har bedt om at
særkomiteen vurderer om ressursgruppen kan avvikles og at særkomiteen ivaretar
nødvendige oppgaver.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avvikle ressursgruppe utstilling med virkning fra
8.2.19 under forutsetning av at mandatet for ressursgruppen inkorporeres i NSUs mandat.

14 ANDRE PRIORITERINGER OG OPPFØLGINGSPUNKTER
Særkomiteen har flere saker knyttet til utstillingsområdet som ønskes diskutert og vurdert
for eventuell videre oppfølging.
Følgende vedtak ble fattet:
NSU diskuterte ulike områder knyttet til NKKs utstillinger, og ber administrasjonen legge
frem første utkast til «standard» knyttet til utstillingene som diskuteres nærmere på neste
møte.

15 REVIDERTE REGLER FOR JUNIORHANDLING OG LANDSLAGSREGLER
Kompetansegruppen for juniorhandling ser behov for reviderte regler for juniorhandling.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok ikke forslaget til nytt regelverk.
Særkomiteen sendte regelverket tilbake til KG for revidering iht. særkomiteens
tilbakemeldinger. Særkomiteen er opptatt av tanken bak og at hensikten med
juniorhandling er at barn og ungdom skal lære seg å stille hund. Tilbakemelding er således
viktig for at de skal kunne utvikle seg. Komiteen mener derfor det ikke blir riktig å fjerne
kritikk- og poengsystemet.
NKKs Særkomite for utstilling godkjente reviderte regler for landslagsuttak som er
gjeldende fra 1.1.2020. For 2019 har KGJH fått aksept fra NSU om at:
«Uttak landslag gjennomføres særskilt (f.eks Drammen hundepark). Det er de 10 med
mest poeng fra 2018 som inviteres til å delta. I tillegg 2 stk wild card. Landslaget tas ut av
landslagsleder + 2 stk valgt av KGJH. Kandidater må stille med egen hund og selv dekke
evnt reisekostnader.»

16 OPPNEVNING MEDLEMMER STANDARDKOMITEEN
Ved oppnevningen til andre grupper under særkomiteen var det ikke kommet inn forslag
på medlemmer til Standardkomiteen. Forslag til medlemmer til komiteen er nå kommet
inn.
Følgende vedtak ble fattet:
NKKs Særkomite for utstilling vedtok oppnevning av følgende personer til
standardkomiteen for en periode på 2 år:
Helge Kvivesen
Christine Sonberg
Ralf Campbell

Neste møte: 28. mars 2019.

