
Protokoll 

 møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 4/21 

8. april 2021 kl. 14.00 

- på Teams 

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

Steen, Caroline Hals og Hugo Quevedo 

 

Forfall: -- 

 

Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Brenna og Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. 

O. Njøten  

 

 
11 NKK UTSTILLINGER VÅREN 2021 – JF. KORONASITUASJONEN 

Regjeringen har nylig lagt frem skisse til gjenåpningsplan av samfunnet. Gjenåpningsplanen 

synes å gi grunnlag for at NKK utstillinger kan gjennomføres utendørs etter omtrent 

tilsvarende smittevernregler som sommeren 2020.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok at det søkes å gjennomføre NKK 

Sandefjord/Melsomvik i juni som en (1) internasjonal alle rasers utstilling over to dager 

(lørdag/søndag) med Cruftskvalifisering. Øvrige NKK utstillinger ut 2021 planlegges 

gjennomført i hht terminlisten og innenfor enhver tids gjeldende smittevernregler.  

 

Norsk Vinner 2021 legges til NKK Lillehammer (nordisk utstilling). 

Det blir Cruftskvalifisering på NKK Trondheim (internasjonal utstilling) som tidligere 

publisert.    

 

Alle NKK utstillinger ut august 2021 gjennomføres med kun norske dommere grunnet 

forventede reiserestriksjoner.  

 

 

12 EKSTERIØRDOMMERUTDANNING - UNNTAK jf. sak 26/20 

NKKs særkomite for utstilling vedtok å videreføre unntakene knyttet til 

eksteriørdommerutdanningen vedtatt i NSU sak 26/20.  

 

Vedtak 26/20 lyder:  

NKKs Særkomité for utstilling vedtok forslag fra DUK som medfører følgende:  

  

a) Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett aspirantarbeid, 

vil kunne bli autorisert på rasen uten ytterligere arbeider.  

b) Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett elevarbeid, vil 

kunne dømme rasen på dispensasjon, i første omgang ut 2020. Eventuelle  



dommeroppdrag vil bli godskrevet som aspirantarbeid, og vil kunne føre frem til permanent 

autorisasjon.  

c) Punkt a og b gjelder bare for dommere som har dømt minimum 10 offisielle utstillinger.  

d) Dommere nevnt under punkt b kan bare dømme rasene de har fått dispensasjon for 

innenlands frem til permanent autorisasjon foreligger.  

e) Ordningen vil bli evaluert fortløpende av DUK, og endelig i januar 2021.  

f) Dommere som ønsker å delta i ordningen, må selv gi tilbakemelding om dette, sammen 

med en liste over aktuelle raser.  

 

På grunn av den store etterspørselen etter norske dommere som er ventet, oppfordres 

dommerne til å benytte seg av ordningen og å søke autorisasjon etter disse kriteriene.  

De som ønsker å benytte seg av ordningen, sender en liste over aktuelle raser, og oppgir 

hvilke de har utført elevarbeid på, og hvilke de har utført aspirantarbeid på til duk@nkk.no.  

 

Dommere som blir permanent autorisert, får tilføyd de nye rasene i FCIs dommerguide 

omgående. Dommere som får dømme på dispensasjon føres inn i et eget dokument, som 

gjøres tilgjengelig på nkk.no og for klubbene. Det vil gå klart frem av dokumentet at dette er 

dommere som er i utdanning på de aktuelle rasene og har gode kunnskaper, for å 

understreke at det ikke er slik at «alle er gitt muligheter for å dømme alt».  

 

Dommerne må også spesifikt i mailen til DUK gi tillatelse til at deres navn og e-mail 

publiseres på denne listen, for å imøtekomme bestemmelsene i EUs datadirektiv. 

 

 

13 ENDRET PRAKTISERING AV FULLCERTORDNINGEN - IVERKSETTING 

NKKs særkomite for utstilling vedtok i sak 5/21 å oversende sin oppsummering av 

høringsinnspill samt anbefaling til Hovedstyret for endelig beslutning.  Hovedstyret fattet i 

sak 7/21 følgende vedtak:  

    

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. 

 

Følgende vedtak ble fattet: (presisert forståelse av vedtaket oppdatert 26.5.2021) 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at endret praktisering av fullcertordningen iverksettes 

fra 1. juni 2021. Endringene 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 certifikatet delt ut til den hunden som ellers ville fått 
reservecertifikatet. Er også denne hunden fullcertet, deles ikke certifikatet ut. 

• Ordningen vil gjelde for alle raser og klubber som ikke tidligere har fått innvilget fritak fra 
fullcertordningen. Det er ikke anledning til å søke om endringer. 



 

 

Møtet avsluttet kl. 15.35 

 
 

 


