
Protokoll 
fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 8/21 
21. oktober 2021 kl. 14.00, avholdt på Teams 

Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Lars Hjelmtvedt, Karl Eddie Berge, Anne 
Buvik og Petter Steen 
 
Forfall: Hugo Quevedo 
 
Fra administrasjonen møtte: Janne Gregersen. Protokoll ved Janne Gregersen 
 
 
38 PROTOKOLL FRA MØTE 7/21  
NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 7/21 – 9.9.2021. 
 
Protokollen er tidligere godkjent på epost.  
 
 
39 KLAGE PÅ DOMMERAVGJØRELSE NKK LILLEHAMMER 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å avvise klagen på dommeravgjørelse på NKK 
Lillehammer for boxer, reg.nr. AKCWS65346406, Fairview's Immigrant Song. 
 
 
40 NKK REGION INNLANDET ANMODER NSU OM OMGJØRING AV VEDTAK OM 
AVHOLDELSE AV NKKs UTSTILLING PÅ LILLEHAMMER 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å opprettholde tidligere vedtak om å avvikle NKKs 
utstilling på Lillehammer.  
 
 
41 ENDRING AV ORDLYD I UTSTILLINGSREGLENE, PKT 11.13 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å endre ordlyden i utstillingsreglene 11.13 til følgende: 
 
«11.13 Beste hannhundklasse- BHK/Beste Tispeklasse – BTK  
 
Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. 
Konkurransebedømmelse 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. Det er ikke tillatt å bytte om på allerede 
plasserte hunder fra konkurranseklassene i BHK/BTK (ny regel fra 1.1.21)  
Certifikat (cert) deles ut i BHK/BTK til beste hund som ikke er norsk utstillingschampion, og 
som fyller kravene til championat, eller ennå ikke har fått et championat godkjent. 
Reservecertifikat tildeles den nest beste ikke-champion etter de samme kriterier.  Kun de to 
beste hundene som ikke er norske champions kan konkurrere om cert. Om disse to er 
fullcertet/ikke fyller krav til championat, deles ikke cert/reservecert ut. Hundene behøver ikke 
være plasserte i BHK/BTK. 
Med «fullcertet» menes hund som ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet for oppnåelse av 
utstillingschampionat. Fra 1.1.2019 vil noen raser være unntatt fra bestemmelsene om 
fullcerting. Disse kan motta ubegrenset antall cert frem til hunden oppnår et championat. 



Hvilke raser dette omfatter, fremkommer på nkk.no. 
 
Utenlandsk eid hund må fremvise WCC for tildeling av cert, uavhengig av hvilken klasse den 
er påmeldt (gjelder for raser med brukskrav for oppnåelse av certifikat). Se også punkt 11.7.2 
 
For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste 
plasserte hund med jakt- eller brukskrav tildeles certifikat uansett hvilken klasse hunden har 
vært påmeldt i. Raser med brukskrav for å konkurrere om cert se punkt 16. 
 
På internasjonale utstillinger konkurreres det også om FCI-CACIB og FCI-ResCACIB i denne 
klassen. FCI-CACIB kan tildeles best plasserte hund fra klassene UK, AK, BK, CHK. FCI-
ResCACIB kan tildeles nest best plasserte hund fra samme klasser (også INT CH). For raser 
med FCI-CACIB til fargevarianter: Også uplasserte hunder i BHK/BTK skal vurderes for FCI-
CACIB/FCI-Res.CACIB.» 
 
Grønn tekst i vedtaket kan strykes dersom bestemmelse om fullcertordning vedtas på NKKs 
RS i november. 
 
 
42 PUBLISERING AV KATALOG 
NKKs særkomite for utstilling vedtok følgende: 

NKKs veiledning for utstilling, under punktet om katalog tilføyes følgende: 
Katalog kan ikke publiseres, selges eller gis ut før tidligst 2 timer før utstillingen starter. 
 
NKKs utstillingsregler – punkt 1 – Organisasjon og ledelse – tilføyes: 
Arrangør skal påse at katalog for utstillingen ikke publiseres, selges eller gis ut før tidligst 
2 timer før utstillingen starter. 

 
 
43 SØKNAD OM EKSTRA STOR-CERT 
NKKs særkomite for utstilling avslår Norsk Miniatyrhund Klubbs søknad om ekstra stor-cert, 
og viser til NSU-vedtak i sak 70/19 om vilkår for innvilgelse av ekstra stor-cert. 
 
 
44 SØKNAD OM KOMMISJONSMÅLING FOR RASEN XOLOITZCUINTLE 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å innføre kommisjonsmåling for rasen xoloitzcuintle fra 
1.1.2022. 
 
 
45 VEILEDNING TIL ARRANGØRER AV UTSTILLINGER UNDER KORONA 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å avvikle smittevernveilederen. 
 
 
46 UTBETALING AV DOMMERHONORAR TIL UTENLANDSKE DOMMERE 
NKKs særkomite for utstilling vedtok at NKK fra 2024 kun utbetaler dommerhonorar på 
konto, også for utenlandske dommere. 
 
 



47 SØKNAD OM STØTTE TIL EKSTERIØRDOMMERKONFERANSE I 2022 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å innvilge søknaden fra AHF om kr. 100.000,- i støtte til 
dommerkonferanse for alle norske eksteriørdommere i januar 2022. 
 
 
48 ORIENTERINGSNOTAT - PRELIMINÆR TERMINLISTE NKKs UTSTILLINGER 2024 
NKKs særkomite for utstilling gjorde noen tilføyelser for 2023 og 2024, og tok for øvrig den 
preliminære terminlisten til orientering. 
 
49 DELEGERING AV FCI JUDGES OG SHOW COMMISSION  
NKKs særkomite for utstilling vedtok at det er ønske fra NSU at man splitter rollen knyttet til 
FCI show og judging commission. 
 
 
50 NKKU HAR TANKER RUNDT JUNIORHANDLING OG PRAKTISERING I SENERE TID 
NKKs særkomite for utstilling vedtok at NKKU inviteres til neste NSU-møte for å skape dialog 
og gode forutsetninger for å utvikle juniorhandling som aktivitet i NKK. 
 
51 INNSTILLING/UTTALELSE I SAK NKK-2021-09-P8B6F4 
NSU ønsker et bredere grunnlag på episoden og ber om at det innhentes uttalelse fra flere 
personer knyttet til hendelsen før endelig uttalelse gis; XXXXX,  
Utstillingsleder XXXXX og XXXXX. 
 
 
52 INNSTILLING I SAK OM KLAGE PÅ HUND UNDER UTSTILLING 
NKKs særkomite for utstilling har gitt følgende innstilling: NSU har behandlet denne saken på 
epost og alle er skjønt enige i at dette må anses som et hendelig uhell. 
 
 
 
 
Neste møte 24. november 
 
Møtet avsluttet kl. 16.25 
 
 


