
PROTOKOLL  
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 10/21 

6. desember 2021 - Teams 
 

Til stede: Anne Buvik, Leif-Herman Wilberg, Petter Steen, Lars Hjelmtvedt, Anikken Holtnæs, 
Christine Sonberg 
 

Referent: Janne Gregersen 
 
 
58  PROTOKOLL FRA MØTE 9/21  
NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 9/21 – 24.11.2021. 
Protokollen er tidligere godkjent på epost.  
 
 
59 Oppfølgning etter forrige NSU-møte 
Det innføres fast plass på dagsorden dersom det foreligger saker fra  KG Juniorhandling 
Møtekalender berammes i første møte på nyåret. 
Regler for utdanning av ringsekretærer – kontakte KG ringsekretærer og avklare felles 
forståelse av bestemmelser vedr. krav om farge-CACIB for bestått elevarbeid på 
ringsekretærutdanning. 
 
 
60 UTSTILLINGSREGLENE 2022 
NKKs særkomite for utstilling vedtok det fremlagte regelverket, som gjøres gjeldende fra 
1.1.2022. 
 
Bakgrunn:  
NKKs utstillingsregler justeres årlig, blant annet med utgangspunkt i endringer behandlet i 
årsmøter i raseklubber året før. 
 
 
61 OPPNEVNING TIL KOMITEER OG UTVALG 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok:  
 
Anne Gill ble oppnevnt som leder KG juniorhandling. 
 
Caroline Hals ble oppnevnt til Standardkomiteen etter å ha falt ut fra oppsettet til forrige 
møte, NSU-sak 51/21. 
 
Utstillingskomiteen 
Petter Steen Leder 1 år 
Marianne Holmli  1 år 
Jari Partanen  2 år 
Mette Tufte  1 år 
Børge Espeland  1 år 
Repr. for gr. 10  2 år 
Frode Jevne  2 år 



Dommerutdanningskomiteen (DUK) 
Leif Ragnar Hjorth Leder 2 år 
Arne Foss 1 år 
Marianne Holmli 1 år 
Børge Espeland 2 år 
Jari Partanen 1 år 

62 JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONATER 
NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen fra administrasjonen til orientering, og vil se 
på saken når NKKs Hovedstyre har vedtatt prioriteringer for IT-prosjekter i organisasjonen.  

Bakgrunn:  
NKKs Hovedstyre vedtok i møte 28. august 2019, sak 55/19 å innføre junior- og 
veteranchampionater på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning fra 
1.7.2020. På grunn av de utfordringer NKK fikk som følge av Covid-19 ble disse 
championatene vedtatt utsatt.  

63 UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKKs UTSTILLINGER 
NKKs Særkomité for utstillinger vedtok å innstille overfor HS at klubber som allerede har 
invitert dommere til samme helg som NKK avholder sine utstillinger i Sandefjord i juni 2022 
og Trondheim i 2023.  

Saken oversendes Hovedstyret da det i HS-sak 60/21 ble vedtatt føringer for avholdelse av 
utstillinger samme helg som NKK, og den tidligere gitte dispensasjonen i HS-sak 13/20 og 
23/20 ble opphevet. 

Bakgrunn:  
Det er mottatt henvendelser fra Salten Fuglehundklubb, Vestland Fuglehundklubb, Norsk 
Irsk setter klubb, Namdal fuglehundklubb og Haldenstøver klubben, angående utstilling 
samtidig som NKK Sandefjord i juni. 

64 FCI JUDGES COMISSION 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å sende en henstilling til HS om å se på praksis for 
oppnevning av delegater til FCI Show og Judges commission. 

65 OPEN SHOW 
NKKs Særkomité for utstillinger vedtok å endre reglene for unghundskuer og open show:  
Ved unghundskuer og open show er det kun ren konkurransebedømmelse. Kritikkene skrives 
på spesielle blanketter, og sløyfer som benyttes så vel i kvalitets- som konkurranseklasse har 
følgende farger:  

• 1. Rød/rosa
• 2. Blå/rosa
• 3. Gul/rosa
• 4. Grønn/rosa

66 EVALUERING AV NKK SANDEFJORD 

Møtet ble avsluttet 16.35. 


