
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 8/19 

9. oktober 2019 i NKKs lokaler/Teams kl. 11.30 

 
Tilstede: Leif-Herman Wilberg.  

 

Video: Marianne Holmli (med til kl 13.00. Sak 68 ble behandlet først), Ann W. Stavdal, 

Anniken Holtnæs, Karl Eddie Berge og Roger Sjølstad. 

 

Meldt fravær: Hugo Quevedo. 

 

Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Steen, Torbjørn Brenna og Haakon Rognsaa Arnesen 

(protokoll). 

 

 

62 PROTOKOLL FRA MØTE 7/19 – 11. september 2019 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 7/19 

– 11.09.2019. 

 

63 KVALITETSSIKRING AV RINGSEKRETÆRUTDANNELSEN OPPFØLGING 

AV SAK 8/19, 37/19 OG 57/19 

NSU er enige i at det er behov for kvalitetssikring av ringsekretærutdannelsen.  

Kvalitetssikringen må være inkluderende og gi motivasjon for at flere medlemmer ønsker 

å autorisere seg som ringsekretærer.  

 

NSU mener forslaget fra KG gjør utdannelsen mindre attraktiv, da den både blir 

vanskeligere å arrangere, vanskeligere å gjennomføre og vil ekskludere kompetente folk 

fra å være kursledere og eksaminatorer ved aspiranttjeneste.  

 

NSU ønsker å gjøre noen endringer, forbedringer og utvidelser som vil sikre at både 

skrivere og ringsekretærer har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb i ringen, 

samt forenkle utdanningsforløpet for alle parter. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å oversende det reviderte forslaget utarbeidet av 

NSU til KG Ringsekretærer for gjennomføring 

 

 

 

 

 

 

 



64 REAKSJON PÅ FJERNING AV KONKURRANSEN OM BESTE AVLSKLASSE 

OG BESTE NORSKE HUNDERASE SAK 36/19 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å opprettholde konkurransen om beste avlsklasse 

slik den er i dag. For beste norske hunderase gjelder følgende: det kåres en vinner hver 

dag. Det gis ett poeng til beste hund pr. dag. Alle NKKs utstillinger er tellende. Ved årets 

slutt premieres de tre hundene som har oppnådd flest poeng. Ved poenglikhet ved årets 

slutt, vinner hunden som har vunnet på den største utstillingen i løpet av året (antall 

påmeldte hunder).  

 

65 KVALITETSSIKRING AV NKKS UTSTILLINGER OPPFØLGING AV SAK 59/19 

Redegjørelse for status ved NKKs Nordiske og Internasjonale utstillinger. 
NSU presenterte kortsiktige og langsiktige planer for hvordan NKKs utstillinger kan bedres i 

fremtiden.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling utsatte saken til neste møte. 

 

 

66 STATUTTER FOR UTREGNING AV BAMSEVINNER 

 NSU ønsker å se på reglene for utregning av Bamsevinner. Vurdere tilpassede regler ut ifra 

15 tellende utstillinger i året. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at alle NKKs utstillinger er tellende. Selve 

poengberegningen vil bli behandlet på neste møte.  

 

  



67 DOGS4ALL – OPPFØLGING AV SAK 57/19 

 NSU har ønsket å diskutere ulike sider ved kommende utstilling på Lillestrøm/Dogs4All: 

 

-finalering og oppsamlingsringer 

-stander og rasetorg 

-luftemuligheter for hundene 

-finaler valp 

-hotell 

-helsepersonell på utstillingen (sykepleier) 

-support nettbrett 

-vert/vertinne for dommere 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering. Videre vedtok NSU å endre 

gjennomføringen av valpefinaler med virkning allerede fra Dogs4All 2019 hvis dette er 

mulig. Endringen gjelder uansett fra 1.1.2020. Følgende endring ble vedtatt: valpefinaler 

skal foregå i finaleringen. Gjennomføres på samme måte som BIS Junior: Valpene 

kommer inn gruppevis og det plukkes ut to valper fra hver gruppe til BIS-valp-finale. 

Dommeren plasserer fire uavhengig av gruppe. Øvrige finalister (16 stk.) mottar rosett.  

 

68 KLAGE FRA DUK 

 Dommerutdanningskomiteen (DUK) har sendt NKKs Særkomité for utstilling (NSU) en 

sak som gjelder utsagn på sosiale medier. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å anmelde saken basert på henvendelsen fra 

Dommerutdanningskomiteen (DUK). 

NSU anmoder NKKs Hovedstyre (HS) om å gjennomgå mandatene til særkomiteene hva 

gjelder myndighet til å ilegge reaksjon i denne typen saker. NSU anmoder HS om å be 

Administrasjonen se strengere på uttalelser i sosiale medier fra personer med tillitsverv i 

NKK. 

AHF mener og forstår regelverket slik at NSU er bemyndiget til å ilegge reaksjon i denne 

typen saker.  

 

69 ORIENTERING FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 

 Ann W. Stavdal orienterte om UKs arbeid. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering. Det må oppnevnes nye 

medlemmer til Utstillingskomiteen.  

 

  



70 VILKÅR FOR Å INNVILGE EKSTRA STORCERT 

 NKKs Særkomité for utstilling diskuterte vilkårene for å innvilge ekstra storcert.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok følgende vilkår: 

1.NSU kan, etter søknad for arrangerende klubb eller forbund, innvilge ekstra storcert 

første gang ved tiårs-jubileum, deretter ikke oftere enn hvert tiende år. Søknaden 

innvilges dersom det ikke foreligger særskilte grunner for å avvise den.  

2. Søknaden skal være NSU i hende senest et år før arrangementet finner sted.  

3. NSU kan, i helt spesielle tilfeller, eksempelvis flernasjonale rasesamlinger, større 

flernasjonale begivenheter, etter søknad med likelydende krav til søknadsfrist som i 

punkt 2, vurdere enkelttilfeller av innvilgelse ekstra storcert. 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 26. november kl. 11.30. 

 


