
Protokoll 

møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 5/21 

24. juni 2021 kl. 13.00 

- på Teams 

 
 

 

 

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

Steen og Christine L. Sonberg (vikar for Caroline Hals) og  

 

Forfall: Caroline Hals og Hugo Quevedo 

 

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

 

 

14 PROTOKOLL FRA MØTE 3/21 og 4/21  

Opplysende kommentar til protokoll 3/21, sak 7/21:  

NSU vedtok i sak 7/21 å be om samtale med HS knyttet til NKKs utstillinger. Møtet ble ikke 

avholdt da NKK var uten Hovedstyre en periode etter RS i mars 2021. Nytt HS har fattet 

vedtak i saken og reversert vedtak i sak 74/20 slik: 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 3/21 – 16.3.2021 og 

møte 4/21 – 8.4.2021. 

Protokollene er tidligere godkjent på epost.  

 

15 OPPNEVNING TIL NKK KOMITEER OG UTVALG 2021 

Det foregående HS ønsket å utsette oppnevning til etter at RS var avholdt, og med de 

forsinkede prosesser og utsettelser som har vært er oppnevninger klart nå. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok oppnevne følgende sammensetning til NKKs 

komiteer og utvalg. Oppnevning for 1 år omfatter ut 2021og 2 år ut 2022.  

 



 
 

 

 

16 UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKKS UTSTILLINGER  

Utstillinger samtidig med NKK utstillinger har vært tema for diskusjon en rekke ganger. 

Siste HS vedtak 1/2020, sak 13/2020 og 2/2020 sak 23/20. I sak 23/20 ble HS vedtak i sak 

54/19 opphevet, hvilket medfører at det er HS vedtak 132/16 som pt.er gjeldende.  

 

NSU hadde saken på dagsorden sist i møte 3/2021, sak 7/21. 

   

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å sende sak igjen i og med at det nå er nytt HS. 

Særkomiteen vil be HS vedta NSU sin tidligere innstilling jf. NSU sak 43/19. NSU vil også 

be om at HS sak 13/2020 fra møte 1/2020 oppheves.  



 

17 KONTROLL AV HUNDERS ID PÅ UTSTILLINGER 

Autoriserte Hundedommeres forening har bedt NSU vurdere å innføre kontroll av hunders 

ID på utstillinger.   

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs Særkomite for utstilling vedtok anmoder arrangører av utstillinger å foreta 

stikkprøvekontroll av hunders ID på utstillinger. NSU ber administrasjonen utarbeide og 

publisere veiledning til hvordan slike stikkprøver bør gjennomføres.  

 

NSU minner også om at ved gjennomføring av kommisjon så plikter arrangør å kunne 

identifisere hunden på stedet ved lese av ID chip.  

 

 

18 VALPER 6-9 MÅNEDER, JUNIORHANDLING, AVL- OG OPPDRETTER-

KLASSER – NKK UTSTILLINGER 

Valper 6-9 måneder, juniorhandling, avl- og oppdrettergrupper, samt finaler – unntatt 

gruppefinaler – har ikke vært avholdt ved NKK utstillinger etter at koronapandemien 

inntraff. Nå synes gjenåpningen av Norge å være på et nivå hvor man kan gjenoppta flere av 

bedømmelsene på utstillingene.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at valper 6-9 måneder, juniorhandling, avls- og 

oppdrettergrupper, samt alle finaler kan arrangeres igjen fra og med NKK Fauske 2021, gitt 

at organisering lar seg gjennomføre på en god måte innenfor lokale og nasjonale 

smittevernregler. Ved eventuelle nye innstramminger må tiltak treffes ved behov.  
 

19 NKKS UTSTILLINGSREGLER - BYTTE AV KLASSE  

Det er behov for å justere reglene knyttet til bytte av klasse for hunder som oppnår og får 

godkjent utstillingschampionat etter påmelding, men før påmeldingsfristen utløper.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å endre utstillingsreglenes punkt 10, første setning til: 

«Etter påmelding er det forbudt å flytte en hund fra en klasse til en annen......» 

 

Utstillingsreglenes punkt 11.9 siste setning endres til: «.. Hunder som oppnår norsk 

utstillingschampionat etter påmelding, må stille i den klassen hunden er påmeldt.» 

 

Regelverksjusteringen iverksettes fra 1.7.2021. 
 

20 NKK BERGEN  

Bergen Racketsenter hvor NKK Bergen har vært avholdt i mange år bygges om, og det blir 

dessverre vesentlig redusert plass til disposisjon. Det er således behov for vurderes hvilke 

konsekvenser dette medfører for NKK utstillingene fra 2022 og fremover.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling drøftet saken. Dersom ikke teknisk arrangør eller NKK 

region Hordaland, ser eller har alternativer til å  



 

 

21 SØKNAD OM EKSTRA STORCERT  

Norsk Myndeklubb fyller 75 år i 2021. Som følge av dagens situasjon med covid-19 og 

smittevernregler har klubben besluttet å utsette den store feiringen til 2022 og ønsker å få 

ekstra stor-cert da. NSU har tidligere avslått søknader om ekstra stor cert i fm jubileer når 

utstillingen ikke avholdes det aktuelle året jubileet finner sted.  

 

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å avslå ekstra stor cert i fm. klubbens 75 års jubileum, 

da utstillingen ikke skal avholdes i det året hvor klubben har det aktuelle jubileet.  

 

 

22 RINGSEKRETÆRREGLER – KOMPENDIUM MV. 

Det ble gitt orientering om status i arbeidet og dialog med kompetansegruppa.  

NSU ønsker at kompendier, skjemaer mv. tas inn som egen sak tilbake til NSU.  

 

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs særkomite tok saken til orientering og får ønsket materiale til gjennomsyn i neste 

møte.  

 

 

23 ÅRSKONKURRANSER 2021  

NKKs særkomite vedtok i sak 21/2020 at årskonkurranser innen utstillingsområdet utgikk 

for 2020 grunnet koronapandemien. I og med at flere av NKK utstillinger i 2021 også er 

årets årskonkurranser diskutert.  

 

Følgende vedtak ble fattet:   

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at årskonkurranser innen utstillingsområdet utgår for 

2021, med unntak av at årets «Mestvinnende i rase» på NKKs utstillinger. 

 

 

24 NKK HARSTAD 2022 – NASJONAL UTSTILLING 

NKK region Troms/Finnmark har forespurt NSU om det ikke er mulig å få lagt en nasjonal 

NKK utstilling med stor cert. NKK Harstad ble tatt bort fra 2022, og NKK Tromsø ble 

utvidet til å være tre utstillinger.  

 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok ikke å innvilge nasjonal NKK utstilling i Harstad i 

2022. Ny sammensetning av NKK utstillinger iverksettes fra 2022 og det anses således ikke 

hensiktsmessig å gjøre endringer på dette tidspunktet.   

 

 25 RUTINER FOR SØKNADER OM Å GÅ ELEV OG ASPIRANTTJENESTE  

I forbindelse med koronapandemien ble det besluttet at eksteriørdommere som ønsker å 

gjennomføre selv skulle avtale med dommer og gi beskjed til arrangør. AHF har bedt om at 

ordningen videreføres. NSU mener dette har fungert fint og at praksisen kan opprettholdes.  

 



Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok at eksteriørdommere/eksteriørdommerelever som 

ønsker å gjennomføre elev/aspirant/SPA arbeider på NKKs utstillinger selv kan kontakte 

dommer og avklare om utdanningsarbeid kan gjennomføres.  

 

De som ønsker elev/aspirant/SPA arbeid må varsle administrasjonen på utstilling@nkk.no  

  

 

Møte hevet kl. 1515 

mailto:utstilling@nkk.no

