
Protokoll 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 3/19 
28. mars 2019, NKKs lokaler 

 

 

 

Tilstede: Leif-Herman Wilberg, Marianne Holmli, Anniken Holtnæs, Roger Sjølstad, 
Christine Sonberg, Hugo Quevedo og Per Iversen. 

Meldt fravær: Marianne Holmli. 

Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Steen og Haakon Rognsaa Arnesen (protokoll). 

 

 
 
16 PROTOKOLL FRA MØTE 2/19 8. FEBRUAR 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
 
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt det fremlagte protokoll fra møte 2/19 – 
08.02.19. 

 

17  PRAKTISERING AV FULLCERTORDININGEN 
 

På representantskapsmøtet i 2013 ble det vedtatt at storcertordningen skulle fjernes. Til 
representantskapsmøtet i 2014 ble det fra flere klubber fremmet et forslag om å endre 
vedtaket fra 2013 om å fjerne storcertordningen.  

Henviser til RS sak 5a (2014), 5h (2016), 5b (2017). 

Leder av særkomiteen ønsker at særkomiteen ber HS endre hvordan ordningen skal 
praktiseres fremover. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling vedtok å sende en henstilling til NKKs Hovedstyre om å se 
nærmere på praktiseringen av fullcertordningen.  



18 KVALITETSSIKRING AV RINGSEKRETÆRKURS OG KURSHOLDERE  

Kompetansegruppe for ringsekretærer har kommet med innspill til kvalitetssikringstiltak 
knyttet til ringsekretærkurs og -utdanning. Kompetansegruppen for ringsekretærer deltok 
pr. telefon på møtet 28.03.2019. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling avviste rutiner for kvalitetssikring av ringsekretærkurs. 
Særkomiteen utarbeider et forslag som forelegges Kompetansegruppen for ringsekretærer 
til uttalelse. Saken behandles på neste møte.  

 

19 INNSPILL UTSTILLINGSPLASSER 
 
Særkomiteen ønsket i 2017 å få inn innspill fra utstillere og klubber knyttet til steder å 
arrangere NKKs utstillinger i fremtiden. Administrasjonen sendte ut invitasjoner til 
innspill før jul 2017, med kravspesifikasjon. Hovedtyngden av innspill er på uteområder 
som kan benyttes, samt noen haller men størrelsen på disse er en generell utfordring, jf. 
vedtak 16/18NSU har ønsket å diskutere og vurdere saken igjen.   

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling tok saken til orientering og tok med seg innspillene i det 
videre arbeidet med kvalitetssikring av NKKs utstillinger.  

 

 

20 REVIDERTE UTDANNINGSREGLER FOR EKSTERIØRDOMMERE 
 
Regelverket er pr. i dag noe uoversiktlig, og en del formuleringer er åpne, og gir grunnlag 
for tolkninger.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling vedtok endrede regelverk for dommerutdanningen med 
mindre justeringer. 

 

  



 

21 ORIENTERING OM NM-ARRANGEMENTER 2019 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling tok fordelingen av tid og sted for NM-arrangementer i 
2019 til orientering.  

 

22 KVALITETSSIKRING NKKS UTSTILLINGER 
 
NKKs særkomite for utstilling skal jobbe kontinuerlig med dette området. I møte med 
ressursgruppen for utstilling (nå inkludert i særkomiteen) i november 2018 ble det blant 
annet diskutert kvalitetssikring og endringsbehov knyttet til Dogs4All.  Denne utstillingen 
samt NKKs utstillinger i Bø og Kristiansand skal evalueres. Ev. endringer knyttet til 
finaleringen ved Dogs4All må avklares tidlig for å sikre god gjennomføring i 2019. 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomite for utstilling diskuterte og fordelte forskjellige arbeidsoppgaver med 
mål om å forbedre NKKs utstillinger.  
 

 

23 ORIENTERING DOGS4ALL 2021 

 Sak unntatt offentligheten. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling kom med innspill til saken.  

 

 

24 REVIDERT REGELVERK FOR JUNIORHANDLING 
 
Senere års erfaringer viser at poengsetting ofte er grunnlag for diskusjoner blant 
ungdommene.  
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok nytt regelverk for juniorhandling gjeldende fra 
1.1.2020. 

 



25 PRESISERING AV NKKS UTSTILLINGSREGLEMENT 

DUK har flere ganger mottatt henvendelser angående dommere på valpeskuer og 
juniorhandling, og hvor vidt de kan melde på hund (ikke valp) på samme utstilling. Dette 
har til nå vært en gråsone. DUK har foreslått at NSU foretar en presisering av 
utstillingsreglementet punkt 7.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs særkomité for utstilling vedtok følgende presisering i Norsk Kennel Klubs 
Utstillingsregler punkt 7: 

«Dommere som kun dømmer uoffisielle klasser som valpeklasser og juniorhandling, kan 
melde på hund i offisielle klasser, men ikke selv fremføre hund til bedømmelse den dagen 
de fungerer». 

 

 

Neste møte: 25. april 2019 kl. 15.00. 

 


