
PROTOKOLL 
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 9/21 

24. november 2021, Teamsmøte 

 
Til stede: Anne Buvik, Petter Steen, Lars Hjelmtvedt, Karl Eddie Berge, Anikken Holtnæs, Leif 
Herman Wilberg (kom inn i møtet 14.20). 
(Lars Hjelmtvedt deltok ikke i siste del av sak 51. Anne Buvik forlot møtet kl. 16.00, Karl Eddie Berge forlot møtet 
kl. 16.25.) 
 
I sak 50/21 deltok Astrid Bjørnarå fra NKKU i behandlingen. 
 
Fra administrasjonen møtte: Janne Gregersen. Protokoll ved Janne Gregersen 
 
 
49 PROTOKOLL FRA MØTE 8/21  
NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 8/21 – 21.10.2021. 
 
Protokollen er tidligere godkjent på epost.  
 
 
50 DIALOGMØTE MED NKKU FOR SYSTEMATISERING AV JUNIORHANDLING SOM 
HUNDESPORT 
I møtet med NKKU hadde man en god dialog, og det ble enighet om arbeidsform og 
involvering fremover. 
 
Bakgrunn:  
HS ser et behov for å systematisere juniorhandling som hundesport. HS ber om at KG for 
juniorhandling blir gjenoppbygd og drives i samarbeid med NKK Ungdom. 
 
 
51 OPPNEVNING TIL KOMITEER OG UTVALG 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å oppnevne 
 
KG juniorhandling  
Astrid Bjørnarå 2 år 
Chanett Orre 2 år 
Kjetil Andre Holmen Skalstad 1 år 
Malene Haddeland Kristiansen 1 år 
Anne Gill 2 år 
  
Standardkomiteen  
Helge Kvivesen 1 år 
Christine Sonberg 1 år 
Ralf Campbell 2 år 
  
KG ringsekretærer  
Tarja Aabø 2 år 



Anette Søhagen 1 år 
Aina Renate Tangen 2 år 
Ola Erik Brattset 1 år 

 
 
52 SØKNAD OM EKSTRA STOR-CERT – DELEGERING  
NKKs Særkomite for utstilling vedtok at NKKs administrasjon gis fullmakt til å, i helt klare 
tilfeller, godkjenne eller avslå søknader om ekstra stor-cert fra raseklubbene. 
 
Bakgrunn:  
Det kommer ofte inn søknader fra raseklubber om ekstra stor-cert. Med klare vilkår for innvilgelse 
eller avslag på søknader om ekstra stor-cert vil det være tidsbesparende at NKKs administrasjon gis 
fullmakt til å svare på disse søknadene, og også gi klubbene raskere tilbakemelding. 
 
 
53 SØKNAD OM EKSTRA STOR-CERT 
NKKs særkomite for utstilling vedtok følgende: 
 

A) NKKs Særkomite for utstilling innvilger søknad om ekstra stor-cert til Norsk 
Pomeranian Klubb i tråd med vedtak i sak 70/19. 

B) NKKs Særkomite for utstilling avslår søknad fra Norsk Collie Klubb om ekstra stor-
cert. Regler for tildeling av ekstra stor-cert til raseklubbene ble fastsatt av NSU møte 
9. oktober 2019. 

C) NKKs Særkomite for utstilling avslår søknad fra Norsk Whippet Klubb om ekstra stor-cert. 
Regler for tildeling av ekstra stor-cert til raseklubbene ble fastsatt av NSU møte 9. oktober 
2019. 

 
 
54 SØKNAD OM AVHOLDELSE AV UTSTILLING 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å avslå Tysk Jaktterrier Klubbs søknad om avholdelse av 
utstilling i 2022. 
 
Bakgrunn:  
Tysk Jaktterrier klubb søker om å få avholde utstilling i 2022, til tross for at de ikke har vært 
egen klubb i 2 år og karenstid på avholdelse av terminfestede arrangementer er overholdt. 
Søknaden kommer med bakgrunn av at andreklubber har fått dette godkjent tidligere. 
 
 
55 AVKLARING OM LP OG AG VED NKKS UTSTILLINGER 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok at internasjonale konkurranser i lydighet og agility ikke 
legges til NKKs utstillinger, med unntak av arrangementer der det vil være 
naturlig/hensiktsmessig for gjennomføring å legge disse konkurransene til større 
arrangementer (NM og NOM). 
 
Bakgrunn: 
Internasjonale konkurranser i lydighet og agility har tradisjonelt vært lagt NKKs utstillinger. 
Dette har vært utfordrende i forhold til arrangementene og servicen til deltagerne i disse 
grenene. 
 



56 FORSLAG OM ØKNING AV DOMMERHONORAR 
NKKs særkomite for utstilling vedtar å oversende saken til NKKs Hovedstyre for fastsettelse 
av rammen for dommerhonorar. 
 
Bakgrunn: 
Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) ber om en økning av dommerhonorar på 
bakgrunn av forslag fra et medlem i foreningen. 
 
57 FORSLAG OM SØKNAD OM AVHOLDELSE AV EDS/WDS 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å oversende ønske til NKKs Hovedstyre for å se på 
muligheten for EDS/WDS et stykke fremover i tid. 
 
Bakgrunn: 
Leder av NSU fremmer forslag om at NKK skal søke om avholdelse av EDS/WDS i Norge i 
2025 eller 2026. 
 
 
Møtet hevet kl. 16.40 
 
Neste møte blir 6. desember- 


