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Protokoll 

Hovedstyremøte nr. 03/21 

ONSDAG, 03.02 2021 

 

Tilstede: 

Leder Jan Helge Nordby 
Nestleder Terje Lindstrøm 
Medlemmer Stepanka Horakova 

Anniken Holtnæs 
Bjarne Holm 
Gry Eikanger 
Jonna Vassbotn, deltok i behandlingen til og med sak 8/21  
Eva K Wiik 
Astrid Indrebø (vara) 
Linda Stensrud (vara) 
 

Forfall Jørn Presterudstuen  
 

Fra administrasjonen Marianne Ono Njøten, Torbjørn Brenna, Hilde Engeland og Cecilie 
Holgersen som referent. 

 

3/21 Protokoll fra ekstraordinære HS-møter nr 1/21 og 2/21 
Protokollene ble formelt godkjent av Hovedstyret 
 

4/21 Muntlig orientering fra administrerende direktør 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 

5/21 Status økonomi og likviditet 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Bakgrunn 
Fast sak til HS hvert møte: Økonomi- og likviditetsrapportering og rullerende 6 
måneders likviditetsprognose. 
 

6/21 Styringsgruppe for arbeidet med NKKs fremtidige politiske organisering 
Hovedstyret vedtok sammensetning av styringsgruppe for arbeidet med NKKs 
fremtidige politiske organisering som følger: 
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Tore Paulshus, Fuglehundklubbenes Forbund 
Siv Sandø, Norsk Retrieverklubb 
Arild Nygård, Norske Harehundklubbers Forbund 
Aase Jacobsen, NKK region Troms Finnmark 
Geir Ottesen, NKK region Oslo Akershus 
Hjørdis Vierdal Møksvold, NKK region Rogaland 
Geir Flønes, Norsk Schäferhund Klub 
Ingvild Espelien, Norsk Lundehund Klubb 
Jan Helge Nordby, Hovedstyret 
Jonna Vassbotn, Hovedstyret 
Gry Eikanger, Hovedstyret 

 
 

7/21 Praktisering av fullcertordningen – oppfølging etter høring 
Hovedstyret vedtok en justering av praktisering av fullcertordningen som medfører 
følgende:  

• Certifikat og reservecertifikat deles ut til de to beste hundene med CK som 
ikke er Norske utstillingschampions. Er hunden som mottar certifikatet 
fullcertet, dvs. at den ikke kan nyttiggjøre seg certet, blir reservecertifikatet 
omgjort til certifikat. Er også denne hunden fullcertet, deles ikke certifikatet 
ut. 

• Ordningen vil gjelde for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller 
endre denne ordningen.  
 

NSU tar stilling for igangsetting av justert praktisering. 
 
Bakgrunn: 
HS vedtok i sak 99/19, etter forslag fra NKKs særkomite for utstilling (NSU) å endre 
praktiseringen av fullcertordningen. Etter vedtak på NKK RS 2019 (sak 5 a) ble 
forslaget sendt på høring 17.4.2020. Høringsfrist var 17.7.2020. 38 høringsinnspill ble 
mottatt. NSU har gjennomgått innspillene og oversender sitt innspill til HS for endelig 
vurdering.  
 

8/21 Opprettholdelse av HS vedtak 97/17 – Kryssing av kleinspitz og mittelspitz 
Søknad om oppheving av HS vedtak 97/17 ble avslått. 
Eventuell videre håndtering av saken og tilsvarende saker skal foretas av SU. 
 
Hovedstyret understreker at å sikre tilstrekkelig genetisk variasjon i populasjonene, 
er en av de største og viktigste utfordringene innen hundeavlen. Å stramme inn 
regler for kryssing mellom varianter som allerede har vært tillatt å krysse i 16 år, vil 
være direkte i strid med faglige anbefalinger og generelle tendenser i den 
kynologiske verden. Samtidig er det slik at det ikke er noe påbud om kryssparing, 
utvelgelse av avlsdyr ligger til oppdrettere for det enkelte kull. 
 
Bakgrunn 
Norsk Miniatyrhundklubb har søkt NKKs SU om forbud mot kryssparing av kleinspitz 
og mittelspitz.  
Søknaden ble behandlet i SU-møte 19.11.20 og følgende vedtak fattet:  
SU har ikke mandat til oppheving av HS vedtak 97/17. SU er av den oppfatning at HS-
vedtaket bør opprettholde og innstiller til HS å opprettholde vedtaket. 
 



 NKK Hovedstyremøte nr 3/21, 3.2.2021 
 

3 
 

9/21 Regulering av dommergjerningen 
NKKs Hovedstyre vedtok å sende saken tilbake til NKKs Sportshundkomité og ber 
dem ta en gjennomgang av regelverket for AG og evt. følger for alle berørte sporter,  
og komme tilbake med en anbefaling på et senere tidspunkt.  
 
Bakgrunn: 
Som følge av høringen på regler for agility har KG agility (KG AG) et ønske om en 
diskusjon rundt en del forhold knyttet til regelverksbestemmelser som har etiske 
aspekter ved seg. Saken ble fremmet for NKKs Sportshundkomité, som vedtok å 
sende saken til HS for en overordnet, helhetlig vurdering og et evt. felles vedtak. 
 

10/21 
 

Søknader om medlemskap 
 
A. Lister Hundeklubb 
NKKs Hovedstyre vedtok å godkjenne søknad om medlemskap i NKK fra Lister 
Hundeklubb.  
 
Bakgrunn: 
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede 
klubben, Lister Hundeklubb.  
 
B. Sykkylven Hundeklubb 
NKKs Hovedstyre vedtok å oppta Sykkylven Hundeklubb som medlemsklubb i NKK.   
 
Bakgrunn: 
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede 
klubben, Sykkylven Hundeklubb.  
 
C. Nordmøre Hundeklubb 
NKKs Hovedstyre vedtok å avslå søknaden fra Nordmøre Hundeklubb som 
medlemsklubb i NKK. Det foreligger ikke et tilstrekkelig behov for ytterligere en klubb 
i Kristiansund.   
 
Bakgrunn: 
NKKs Hovedstyre har mottatt søknad om medlemskap i NKK fra den nyopprettede 
klubben, Nordmøre Hundeklubb.  
 
 

11/21 Godkjenning av klubblover 
NKKs Hovedstyre godkjente følgende klubbers og forbunds lover uten kommentarer: 

• Averøy Hundeklubb (godkjenning av nye endringer) 
• Fitjar-Stord Hundeklubb 

 
Bakgrunn: 
Som følge av vedtakelsen av den nye lovmalen i november 2017 er 
medlemsklubbene forpliktet til å innta den nye lovmalen i sine klubblover 
 

12/21 Orienteringssak – Revidering av regler for autorisasjon av eksteriørdommere 
Hovedstyret tok til orientering at NKKs Særkomite for utstilling har vedtatt tilføyelse i 
regler for autorisasjon av eksteriørdommere.  
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Reglenes punkt 8.3 er endret til:  
8.3 Dommere over 75 år innvilges automatisk honnørdommerstatus. Hvis de ikke 
ønsker dette, kan de søke DUK om forlengelse av sin autorisasjon for ett år av 
gangen. Forlengelse kan innvilges til og med det året dommeren fyller 80. Deretter 
må dommeren avslutte sin gjerning. 
 

13/21 Orienteringssak – NM arrangementer 2021 
NKKs Hovedstyre tok saken til orientering. 
 

14/21 Orienteringssak – Tildeling og turnus av Kongepokal og NKK pokal 2021 
NKKs Hovedstyre tok saken til orientering.  
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl 20:15. 
 
Neste Hovedstyremøte holdes 24. februar kl 17-20. 
 
 
 

Jan Helge Nordby 
 
 
Terje Lindstrøm      Stepanka Horakova 
 
   Jonna Vassbotn 

Anniken Holtnæs 
 

Bjarne Holm 
Eva K. Wiik 

  Gry Eikanger 
  
    Astrid Indrebø 
 
Linda Stensrud 

 


