
Protokoll fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 15/20 

15. desember 2020  

- avholdt på Teams 

 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Lars Hjelmtvedt, Anne Buvik og Petter 

Steen og Christine L. Sonberg  

 

Forfall: Hugo Quevedo 

 

Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

 
78 PROTOKOLL FRA MØTE 15/20 og 16/20  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 15/20 – 13.10.2020 

og protokoll fra møte 16/20 – 26.10.20.  

 

Protokollene er tidligere godkjent på epost. 
 

79 VEDTAK I DU-SAK 35/19, 36/19 37/19 og 39/190  

Domsutvalget (DU) har behandlet fire saker anmeldt av NSU: DU-sak 35/19, DU-sak 

36/19, DU-sak 37/19 og DU-sak 39/19.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling anker Domsutvalgets vedtak i sakene 35/19, 36/19, 37/19 

og 39/19 da særkomiteen er av den klare oppfatning av at det burde vært ilagt disiplinære 

reaksjoner i disse sakene.  

 

 

80 FULLCERTORDNINGEN – OPPFØLGING  

Særkomiteen besluttet i sak 65/20 å sende sin uttalelse til HS etter et eget møte planlagt 

3.9.2020. Arbeidet har blitt forsinket. 

   

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å sluttføre arbeidet med uttalelsen til HS. 

 

 

81 HS VEDTAK 74/20 INT. OG NORDISKE UTSTILLINGER FRA 1.6.2020 – 

OPPFØLGING   

Hovedstyret vedtok i sak 74/20 intensjon om at NKKs internasjonale og nordiske 

utstillinger fra 1.6.2021 ikke skal arrangeres i regi av NKKs administrasjon, men overføres 

til NKKs klubber, forbund og regioner. Flere regioner og klubber har gitt tilbakemelding 



om at de kan stille som arrangører fra 2021, og har behov for avklaring tidlig, selv om ikke 

alle spørsmål er avklart. Administrasjonen fremmer sak til HS i møte 16.12.20 og ønsker 

særkomiteens kommentarer til saken.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling støtter forslag om at Hovedstyret gir administrasjonen 

fullmakt til å fastsette arrangører av NKKs internasjonale og nordiske utstillinger i 2021 i 

samråd med NKKs særkomite for utstilling (NSU), da det av tidsperspektiv er viktig for 

fremtidige arrangører å ha tid til planlegging i forkant.  

Særkomiteen mener det er svært viktig at ulike rammebetingelser mv. kommer på plass så 

snart som mulig (eks. retningslinjer for utstillingene, mulighet til egne sponsorer, 

aktivitetsavgift, ev. leie av utstyr, antall år arrangør tildeles utstillingene for mv.). 

 

82 NKK BERGEN 2021 

Særkomiteen har tidligere diskutert NKK utstillingene i 2021, og har henvendt seg til 

teknisk arrangør, Bergen Bruks og Selskapshundklubb (BSBK) for vurdering rundt 

mulighet for å arrangere utstilling i Bergen i april 2021 gitt koronarestriksjoner. BSBK har 

undersøkt alternativ lokasjon for utstillingen. 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at NKK Bergen 2021 avlyses da det ikke har lykkes 

å finne egnet innendørs lokasjon for utstillingen hvor det er nok plass til å kunne 

gjennomføre med smittevernrestriksjoner.  

 

83 SØKNAD OM EKSTRA STOR CERT  

Norsk Tibetansk Terrier Klubb har 40 års jubileum i 2021, og søker om ekstra stor cert. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å innvilge søknad fra Norsk Tibetansk Terrier 

Klubb om ett ekstra stor cert for tildeling i 2021 

 

84 NKKs UTSTILLINGSREGLER FRA 1.1.2021  

Det er behov for å justere gjeldende utstillingsregler i forhold til at junior- og veterancert er 

utsatt inntil videre. FCI har også revidert regler for FCI dommere som må gjennomgås mtp 

endringer i NKKs regelverk.   

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok reviderte utstillingsregler pr. 1.1.2021. 

 

 

85 RINGSEKRETÆRUTDANNELSEN 

Særkomiteen har tidligere bedt kompetansegruppe for ringsekretærer å gjennomgå 

ringsekretærkompendiet, vurdere eksamensopplegg samt oppdatere ordlister på norsk og 

engelsk. Dette for å kvalitetssikre av ringsekretærutdanningen og kursholdere. 



Kompetansegruppa jobber med dette, men deler av tidsplanen er forsinket grunnet 

koronapandemien. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling kontakter kompetansegruppa og for å sluttføre arbeidet.  

Særkomiteen understreker at alle medlemsklubber, -forbund og regioner har anledning til å 

arrangere ringsekretærkurs.  

 

86 KYNOLOGIKURS 

Det er behov for å få klarhet rundt hvem som ansvar og instruktører til kynologikursene.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling understreker at alle medlemsklubber, -forbund og regioner 

har anledning til å arrangere kynologikurs.  

Særkomiteen oppnevner Lars Hjelmtvedt som koordinator for kursene.  

 

87 ORIENTERING FRA DUK 

Det ble informert om utilbørlige kommentarer fra tillitsvalgte i forbindelse med DUKs 

arbeid.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  

 

Særkomiteen understreker viktigheten av at tillitsvalgte utviser varsomhet i sine ytringer i 

offentlige fora, herunder sosiale medier, og minner om etiske retningslinjer og regler for 

NKK tillitsvalgte. Kritikk knyttet til konkrete saker bør eventuelt gis i rette kanaler. 

 

88 FCI JUDGES DIRECTORY - PERSONVERN 

FCI ønsker å innhente samtykke fra eksteriørdommere slik at man kan publisere 

informasjon som gjør at FCI dommerguiden kan brukes aktivt av utstillingsarrangører.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok å sende ut skjema for samtykke til alle 

eksteriørdommerne, og samtykker sendes samlet til FCI for norske eksteriørdommere.  

 

89 EKSTRA STOR CERT TIL RASEKLUBBER - 2021 

Som følge av koronapandemien vil det bli avholdt færre NKK utstillinger enn opprinnelig 

planlagt. Det har vært god erfaring med at raseklubber fikk tildelt ekstra stor cert i 2020. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok at raseklubber kan få tildele ett (1) ekstra stor cert i 

2021 som følge av færre NKK utstillinger under koronapandemien. Raseklubber som 

ønsker å benytte seg av ekstra stor cert sender søknad til utstilling@nkk.no . UtstillingsID 

for utstillingen (jf. terminlisten) hvor stor certet øsker benyttet bes oppgitt i søknaden. 

mailto:utstilling@nkk.no

