
Protokoll med innstillinger til møte i 
NKKs særkomite for utstilling nr. 9/19 

26. november 2019 i NKKs lokaler/Teams kl. 14.00 
 
Til stede: Hugo Quevedo. 
 
Video: Leif-Herman Wilberg, Marianne Holmli, Ann W. Stavdal, Anniken Holtnæs, 
Christine Sonberg og Roger Sjølstad. 
 
Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Steen, Marianne Ono Njøten og Haakon Rognsaa 
Arnesen (protokoll). 
 

 

71 PROTOKOLL FRA MØTE 8/19 – 9. oktober 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 8/19 
– 09.10.2019. 

 

72 BUDSJETT 2019 – STATUS 
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 å øke økonomisk støtte til eksteriørdommer under 
utdanning mot grunnautorisasjon, begrenset oppad til kr. 12.000 for 2019. Videre vedtok 
NSU å øke økonomisk støtte til eksteriørdommer under utdanning mot for å bli autorisert 
for flere raser, begrenset oppad til kr. 6.000,- for 2019. 

NSU mottok informasjon om hva som ligger til grunn for tallene i inneværende år og 
hvordan det er tenkt fordelt. NSU arbeider videre med innspill til framtidig 
budsjettbehandling, samt setter rammene for hva de forskjellige kompetansegruppene skal 
bruke sine tildelte midler på.  

NSU vil diskutere fordelingsnøkkel for eksteriørdommerfondet på neste møte.  

 

  



73 SØKNAD OM EKSTRA STORCERT I FORBINDELSE MED 40 ÅRS-JUBILEUM 
Norsk Belgisk Fårehund Klubb har 40 års jubileum i 2020. I den anledning ber vi om å få 
tildelt to storcert. Ett til vår spesial i sør, 30 mai 2020; som avholdes i Halden og ett på 
spesialen i nord, 1.august som avholdes i Saltstraumen. Dette for å få dekket hele landet på 
best mulig måte. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å innvilge Norsk Belgisk Fårehund Klubb ett ekstra 
storcert i 2020.  

 
 
74 SØKNAD OM STORCERT PÅ NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGENE PÅ 
ELVERUMSUTSTILLINGEN FOR 2020-2023 

 Hedmark Elghundklubb søker på vegne av arrangørklubbene og for NJFF som teknisk 
arrangør, om å få fortsette å dele ut Stor-Certet for en ny tre-års periode på Elverum.  

 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å avslå søknaden.  

Det vises til NSUs vedtak i sak 70/19, hvor det fremgår at raseklubber kun har anledning 
til å søke om ekstra storcert hvert tiende år, første gang ved tiårs-jubileum. 

 
 
75 DISIPLINÆRSAK TIL BEHANDLING I NKKS ADMINISTRASJON 

Saken er unntatt offentligheten, jf. Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker for NKK (SD) 
§ 19. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling har gjennomgått saken og mener denne typen atferd bør få 
konsekvenser. NSU mener at en passende reaksjon vil være 1 års aktivitetsforbud. Det 
vises til at vedkommende tidligere er ilagt en advarsel for brudd på regelverk. 

 

  



76 BRUDD PÅ NKKS UTSTILLINGSREGLER UNDER DOGS4ALL 
Sakene er unntatt offentligheten, jf. Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker for NKK (SD) 
§ 19. 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs særkomite for utstilling anmelder til NKKs Domsutvalg tre tilfeller knyttet til 
Dogs4All hvor feil hund ble stilt i ringen.  

Særkomiteen er av den oppfatning at det er et alvorlig brudd på utstillingsreglene å stille 
annen hund i ringen enn den som er påmeldt, og mener at slike tilfeller bør medføre 
aktivitetsforbud for en gitt periode. 

 

 

79 FCI SHOW AND JUDGES COMMISSION MEETING 

Forslag til sakslisten fra Norden 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering. NSU ønsker at Hovedstyret 
fremmer forslag til ny president i FCI Show Commission.  

 

 

80 POENGBEREGNING FOR UTREGNING AV BAMSELISTEN 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok ny modell for bamselisten, samt endre tidsrammen 
for samtlige årskonkurranser. Den nye modellen vil gjelde fra Lillestrøm 2019 til og med 
Rogaland 2020. 

 

 

81 KVALITETSSIKRING AV NKKS UTSTILLINGER 
 Redegjørelse for status og nåværende problemstillinger ved NKKs Nordiske og 

Internasjonale utstillinger. Hugo Quevedo presenterte kortsiktige og langsiktige planer for 
hvordan NKKs utstillinger kan bedres i fremtiden. Det arbeides videre med retningslinjer 
for gjennomføringen av utstillingene. 

 

 

  



82 AHFs FORSLAG TIL OPPDATERT SKJEMA FOR INVITASJON AV 
DOMMERE 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
Saken utsettes til neste møte.   

 

 

 83 EVALUERING AV DOGS4ALL 2019 
 NSU har diskutert problemstillingene og evalueringen rundt Dogs4All, og ønsker å 

nedsette en arbeidsgruppe som i samarbeid med Administrasjonen, i løpet av januar 2020, 
utarbeider en plan, ferdigstiller instrukser og bestillinger for fremtidens store utstillinger i 
NKK-regi. Målet er at de store linjene i arbeidet skal være ferdigstilt innen påsken 2020, 
og at man deretter vil ha et godt grunnlag for å ta ad hoc-avgjørelser på spørsmål som 
dukker opp. 

  
 
 
84 OPPNEVNINGER 
 Saken behandles på neste møte.  
 
 

85 UTSTILLINGER 2022 

Datoer for NKKs utstillinger 2022. 

 
 Følgende vedtak ble fattet: 
 Administrasjonen ser nærmere på datoer for NKKs utstillinger i 2022, og konfererer med 

NSU før offentliggjøring. Nærmest mulig opp mot de allerede eksisterende datoene i de 
månedene det skal være utstilling.  

 

 

86 EVENTUELT 
 Det ble utarbeidet svar til Harstad Hundeklubb og generell informasjon om tankene bak 

omleggingen av NKKs utstillingskalender.  
 
 Elektronisk katalog ved NKKs utstillinger behandles på neste møte. 

 

 

 

Neste møte: Torsdag 19. desember kl. 12.00. 

 


