
Protokoll 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 6/19 
7. august 2019 
i NKKs lokaler 

 

 

 

Til stede: Leif-Herman Wilberg og Anniken Holtnæs. 

På telefon: Marianne Holmli, Ann Wiseman Stavdal og Christine Sonberg 

Meldt fravær: Roger Sjølstad og Hugo Quevedo. 

Fra administrasjonen møtte: Dag Christer Lie (sak 44), Elisabeth Steen og Haakon Rognsaa 
Arnesen (protokoll). 

 

 
41 PROTOKOLL FRA MØTE 5/19 – 3. JUNI 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 5/19 
– 03.06.19.  

Sak 37/19: KG Ringsekretær har bedt om utsettelse på fristen på å komme med uttalelse, 
jf. sak. Ny frist settes til neste møte for NKKs Særkomité for utstilling den 11. september 
2019. 

 

42 PROTEST I FORBINDELSE MED NKK TRONDHEIM. 
 
I etterkant av NKK Trondheim mottok Administrasjonen en protest på en diskvalifisering 
av en hund, jf. NKKs utstillingsregler pkt. 8. Saken ble behandlet pr. e-post. 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling tok protesten til følge.  

 

 



43  EVALUERING AV HS-VEDTAK 132/16 – UTSTILLINGER SAMTIDIG MED 
NKK-UTSTILLINGER 

 
HS skal evaluere sitt vedtak i sak 132/16 i høst i tråd med vedtaket. Administrasjonen har 
mottatt synspunkter fra NKK region Troms/Finnmark som har ansvaret for en av NKKs 
utstillinger. Administrasjonen har sett på antallet utstillinger som er avholdt og planlagt 
samtidig med NKKs utstillinger, samt generelle påmeldingstall til utstillingene, som del av 
vurderingsgrunnlag for evalueringen. Særkomiteen bes uttale seg i saken før den behandles 
av HS.   

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs særkomité for utstilling anmoder Hovedstyret om å stramme inn og/eller endre 
vedtakene som gjør at antallet utstillinger samtidig med NKKs utstillinger kan utvikle seg 
videre i den retning som terminlisten for 2019 viser.  

Særkomiteen mener det bør kunne være åpning for at rasespesialer kan arrangeres slik som 
tidligere på motsatt dag av NKKs utstilling og innenfor en radius av 75 km. Raseklubb må 
være reell arrangør. 

 
NSU mener også at Unntak for jakthundrasene bør oppheves 

 

 

44 NKKS UTSTILLINGER 2021  

NKKs Særkomité for utstilling har gått igjennom den preliminære terminlisten for 2021 
og vurdert endringer i terminlisten som å redusere antall utstillingsplasser fra 13 til 9.  

  

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok den foreslåtte terminlisten for 2022. I 2021 vil 
utstillingen på Norges Varemesse flyttes til Melsomvik (en nordisk utstilling). 4,5 og 
6. juni blir det en nordisk og to internasjonale utstillinger i Melsomvik (Crufts-
kvalifisering og Norsk Vinner).  
 
 
 

45 PRESISERING AV HS-VEDTAK 48/19 VEDRØRENDE PRAKTISERING AV 
FULLCERTORDNINGEN FRA 1.1.2020. 

I etterkant av at NKKs Hovedstyre i sak 48/19 vedtok å endre praktiseringen av dagens 
fullcertordning har Administrasjonen mottatt en rekke henvendelser fra enkeltmedlemmer 



om hvordan praktiseringen blir fra 1.1.2020. Som følge av dette er det et behov for at NSU 
presiserer hvordan vedtaket vil utspille seg i praksis. 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs særkomité for utstilling vedtok at fullcertordningen skal praktiseres på følgende 
måte: 

Cert tildeles den beste hunden som ikke er norsk champion og den nest beste hunden 
tildeles reservecert. Dersom hunden som er berettiget til å motta certet er fullcertet, går 
certet videre til den som er berettiget til reservecert. Dersom begge hundene er fullcertet vil 
det ikke bli utdelt cert eller reservecert.  
 
 

46 SØKNAD OM Å BENYTTE KVALITETSBEDØMMELSE PÅ OPEN SHOW 
 

Norsk Miniatyrhundklubb avdeling Nord søker om å få benytte kvalitetsbedømmelse på 
sine Open Show i 2019 og 2020. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avslå søknaden.  

 

47 OPPFØLGING AV NSU-SAK 35/19 – INNFØRING AV JUNIOR- OG 
VETERANCHAMPIONAT 
 
NKKs særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innføre junior- og veteranchampionat på NKKs 
utstillinger fra 1.7.2020. Vinneren av junior- og veteranklasse med CK tildeles cert. Det 
utdeles ikke reservecert. Kravet for å oppnå tittelen er 3 x junior- eller veterancert under tre 
forskjellige dommere på NKKs utstillinger. Tittelen er stambokberettiget, og det kan søkes 
om junior- og veteranchampionat. 

 
 
48 SØKNADER OM EKSTRA STORCERT – JF. RS-VEDTAK 2017 
 Klubben for Gårds- og Fjellhunder og Norsk Pinscher Klubb søker om ekstra storcert i 

forbindelse med jubileum.  
 
 Norges Jeger- og Fiskerforbund søker om å få dele ut storcert på Elverumsutstillingen i 

2019 – 2021. 
 



Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling innvilget søknaden om ekstra storcert for Klubben for 
Gårds- og Fjellhunder og Norsk Pinscher Klubb. 

NKKs Særkomité for utstilling avslo søknaden til Norges Jeger- og Fiskerforbund om å 
dele ut storcert på Elverumsutstillingen i 2019-2021. 

 

49 ORIENTERING VEDRØRENDE STATUS STANDARDER OG VIDERE ARBEID 
MED OPPDATERING AV DISSE 

 
NKKs Administrasjon har blitt gjort oppmerksom på at rasestandardene som er publisert 
på NKK.no er dels mangelfulle og utdaterte. 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering. Særkomiteen oppfordrer 
Administrasjonen til å bedre kommunikasjonen med Standardkomiteen, slik at man unngår 
dobbelt arbeid.  

 

 

 

Neste møte: 11.september 2019 kl. 10.00. 
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