
Protokoll 
møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 7/21 
9. september 2021 kl. 13.00 

- på Teams 

 
 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Lars Hjelmtvedt, Karl Eddie Berge, Anne 
Buvik og Hugo Quevedo 
 
Forfall: Petter Steen 
 
Fra administrasjonen møtte: Janne Gregersen og Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. 
O. Njøten  

 
 
31 PROTOKOLL FRA MØTE 5/21 og 6/21  

 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 5/21 – 24.7.2021 og 
møte 6/21 – 8.7.2021. Protokollene er tidligere godkjent på epost.  

 
 

32 UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKKS UTSTILLINGER – ORIENTERING 
OM VEDTAK I HOVEDSTYRET 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok i møte 5/21, sak 16/21, 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 ba også om at HS vedtak 13/2020 oppheves.  

HS vedtok i sak 60/21:  

 
 
 



Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs særkomite for utstilling tok HS vedtak 60/21 til orientering.  
 
NKKs særkomite for utstilling vedtok at det ikke gis anledning for raseklubber å ha 
rasespesialer samtidig med eller i tilknytning til NKK utstillinger hvor alle raser kan stilles 
ut tre påfølgende dager. NSU er av den oppfatning at dette ikke vil være forsvarlig ut fra 
hundevelferd.  
 

 
33 OPPNEVNING OG ENDRINGER I NKKS DOMMERUTDANNINGSKOMITE  

 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å utsette saken inntil videre.  

 
34 SØKNAD OM INNFØRING AV FARGECERT FOR KLEINSPITZ OG 

MITTELSPITZ 
Norsk Miniatyrhund Klubb ønsker at nasjonalt certifikat (cert) skal deles ut til fargevarianter 
for kleinspitz og mittelspitz. I dag deles det ut 1 cert pr. rase uavhengig av farge. Det deles 
ut 1 CACIB til hunder med fargene hvit, brun, sort og 1 CACIB til hunder med øvrige 
farger. Norsk Miniatyrhund Klubb ønsker tilsvarende for cert som det er på CACIB. 

Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs Særkomite for utstilling vedtok at tildeling av cert for kleinspitz og mittelspitz består 
slik de er i dag.  

 
35 HUNDER STILT I FEIL KLASSE – ØNSKE OM INNFØRING AV WCC KRAV 

FOR Å STILLE I BRUKSHUNDKLASSE FOR HUNDER I GRUPPE 10 
Det er fra flere hold rapportert om whippets som deltar i bruksklasse uten å fylle de formelle 
kravene til deltagelse i klassen. Kravene er 3 x minst 67 poeng på LC prøve, hvorav 1 
internasjonal, og det må ha gått 1 år og 1 dag mellom første og siste klasse. 
 
Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs særkomite for utstilling vedtok at utstillingsresultater for hunder som har stilt i 
brukshundklasse uten oppnådd bruksmeritt jf. utstillingsreglenes punkt 16, strykes med 
hjemmel i utstillingsreglenes punkt 4.4. 
 
Resultat for hund som var påmeldt i brukshundklasse og byttet klasse på utstillingsplassen i 
strid med utstillingsreglene, strykes.  
 
Resultat for hund som har stilt brukshundklasse etter oppnådd prøveresultat, men hvor 
prøven ikke er ferdig registrert i påvente av betaling av aktivitetsavgift fra arrangør, strykes 
ikke. Hunden anses å ha oppfylt kravene når løpene er fullført og kravene til resultat er 
oppnådd.  
 
NSU vedtok ikke å innføre krav til WCC for norske hunder i gruppe 10 for start i 
brukshundklasse, da det ikke er hensiktsmessig ut fra en kost/nytte vurdering å etablere 



automatiske regler i påmeldingssystemet for ulike raser/grupper. Utstillerne er ansvarlige for 
å sette seg inn i gjeldende regler før påmelding.  
 
 

36 ORIENTERING - NM JUNIORHANDLING  
Landslagsleder/-koordinator informerte om NM i Juniorhandling og kvalifiseringen som fant 
sted i fm. NKK Rogaland 4.9.2021 
 
Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering. 
 
 

 37 SØKNAD OM TO UTSTILLINGER SAMME HELG OG SAMME ARRNGØR 
NKKs Hovedstyre har for mange år siden vedtatt at det ikke var anledning for samme klubb 
å arrangere utstilling, lydighet og agility to påfølgende dager. Hovedstyret ga anledning til at 
arrangører kunne avholde to ulike prøver samme dag for flere prøver/aktiviteter i 2012.  
I forbindelse med koronasituasjonen og avlysning av NKK utstillinger mv. har raseklubber 
fått anledning til at samme arrangør har hatt utstilling to påfølgende dager. Det er behov får 
å vurdere å oppheve tidligere restriksjon 

  
Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs særkomite for utstilling vedtok at klubber, forbund og regioner kan avholde doble 
utstillinger, dvs. alle raser to påfølgende dager. Deltakelse for ulike raser må som tidligere 
godkjennes av den aktuelle raseklubb. 

 
 
38 DISIPLINÆRSAKER – TILBAKE TIL SÆRKOMITEENE? 

NKKs Hovedstyre ønsker tilbakemelding fra særkomiteen om den anser at det er 
hensiktsmessig å delegere ansvaret for flere disiplinærsaker innenfor særkomiteenes 
ansvarsområder tilbake til særkomiteene.  
 
Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs særkomite for utstilling vedtok at det gis tilbakemelding til HS om at dette er 
ønskelig fra NSU sin side.  
 
 

39 NKK ROGALAND – FINALER MV.  
NKKs særkomite for utstilling har fått flere henvendelser i forbindelse med at NKK region 
Rogaland ikke avholdt finaler i fm. NKK Rogaland.  
 
Følgende vedtak ble fattet:   
NKKs særkomite for utstilling har gitt regionen skriftlig tilbakemelding om at avlysning av 
finaler var svært uheldig og ikke i tråd med tidligere vedtak gjort av særkomiteen.  
 
 
 
Møte hevet kl. 14.55 


