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Administrasjon av terminliste for utstillinger og prøver 
 
Funksjonaliteter 
Søknadsprosessen og administrasjon av utstillinger og prøver skjer nå fra samme menypunkt 
under klubbadministrasjon. Dette for at søkeprosess og arbeid med utstillinger og prøver skal 
bli enklere å forholde seg til. På www.nkk.no vil terminlister for utstillinger og prøver fortsatt 
være splittet slik at det vil være oversiktlig for sluttbruker å finne det arrangementet hen er 
interessert i.  
Den nye løsningen gir fleksibilitet i forhold til søknadstidspunkt både for prøver og 
utstillinger, og klubber og forbund er ikke lenger bundet opp til fast søknadstidspunkt. Merk 
imidlertid at vi anmoder arrangører om å søke i god tid med tanke på planleggingsprosessen.  
For utstilling vil det ikke lenger være nødvendig å lage flere arrangementer om man skal ha 
utstilling for noen få raser og valpeshow for alle, dette kan nå omsøkes under ett.  
Samtidig som at fleksibiliteten i forhold til frister er økt så betyr det også at klubber og 
forbund må ha et aktivt forhold til terminlisten og arrangementer. For utstilling kreves 
godkjenning av invitasjon for at rasen skal kunne være med.   
 
Søknader om ikke rasespesifikke prøver blir publisert i terminlisten umiddelbart. 
Rasespesifikke prøver sendes til aktuelt forbund for samordning og godkjenning. 
 
Søknad om utstilling fra raseklubb/hovedklubb for egen rase publiseres umiddelbart i 
terminlisten. Søknad fra raseklubbs avdeling, eller aktivitetsklubb som omsøker flere raser, 
sendes aktuell raseklubb for godkjenning. Arrangementet vil bli publisert i NKKs terminliste 
når første raseklubb har akseptert invitasjonen, deretter publiseres inviterte raser etter hvert 
som invitasjoner aksepteres. 
 
Flere raseklubber omfavner flere raser, det er nå mulig å søke om utstilling kun for 1 av 
rasene under en raseklubb/forbund. (eks. norsk terrier klubb) 
 
Viktig informasjon 
Det er IKKE anledning til å avholde utstilling samme helg som Norsk Kennel Klub avholder 
sine arrangementer. HS vedtak 60/21 (møte 12/21) Unntak er raseklubber som avholder 
spesialutstilling for sin(e) rase(r) motsatt dag av når rasen dømmes på NKKs utstilling. 
Utstillingen kan avholdes MAKS 75 km fra NKKs utstilling. Der NKK arrangerer flere 
utstillinger samme helg er det ikke anledning til å arrangere utstilling samtidig. 
I terminlisten vil det, ved søknad om utstilling samme helg som NKK utstillinger komme opp 
et varsel hvor man må bekrefte at man har lest og forstått ovennevnte. 
På www.nkk.no under dommerlister ligger NKKs preliminære terminliste 3 år frem i tid.  
 
Klubber og forbund som fortsatt ønsker frister for sine avdelinger/medlemsklubber må selv 
kommunisere det ut til avdelinger/medlemsklubber.  
 
NB! Det er ikke lenger nødvendig å søke om flere ID’er for Agility.  
 
Søknadsfrister 
Utstilling 
Offisielle utstillinger – minst 3 måneder før, maks 2 år 
Uoffisielle utstillinger – minst 3 uker før 
Prøver  
Alle prøver – inntil 3 uker før, merk at klubber og forbund kan sette egne frister for sine 
avdelinger/medlemsklubber 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/


 
Det anmodes om at søknad sendes så tidlig som mulig, men gjør oppmerksom på at inviterte 
klubber kanskje ikke vil svare på invitasjon før de selv har fastsatt datoer for egne 
arrangementer. 
 

NB! Løsningen fungerer best i følgende nettlesere: Chrome og Firefox 
 
Videre følger fremgangsmåte for følgende: 
 
INNLOGGING 
FUNKSJONER 
SØKNAD UTSTILLING 
  - Søknad om offisiell utstilling 
  - Søknad om offisiell utstilling med valpeshow 
  - Søknad om uoffisiell utstilling 
ÅPNE FOR PÅMELDING UTSTILLING 
SØKNAD PRØVE 
ÅPNE FOR PÅMELDING PRØVER 
 
For spørsmål om terminlisten 
 
Utstilling:  utstilling@nkk.no 
Prøver:  jakt@nkk.no   

mailto:utstilling@nkk.no
mailto:jakt@nkk.no


INNLOGGING 
Det er opprettet to trinns påmelding. Dette betyr at du i tillegg til å logge inn på klubbadmin 
må være innlogget med egen bruker på Min Side. 
Brukertips: Logg på bruker på Min Side i egen fane, åpne ny fane og logg inn i klubbadmin. 
 

  
 
 
Administrasjon av prøver/utstillinger/søknader osv. skjer under samme punkt. 

 

 

 

 

 

 



FUNKSJONER 

 
Siden du kommer inn på vil vise omsøkte arrangementer, med status. Anerkjente 
arrangementer fra tidligere, og avlyste arrangementer. Klubben kan selv sette datointervall for 
hva listen skal vise. Og sortere på arrangementstype. 
 

 
 

 



 
 
NB! Hovedklubb/Forbund kan se hvilke arrangementer avdelinger og medlemsklubber har 
søkt på, men kan ikke administrere disse fra hovedsiden. For å administrere arrangementer 
som er satt opp på avdeling eller medlemsklubb må administrator logge på som aktuell 
avdeling eller medlemsklubb. Hovedklubb/forbund kan søke om arrangementer for avdelinger 
og medlemsklubber. 
 

 
 

 
 
I tillegg til varselet inne i selve klubbadmin sendes det e-post til klubbens adresse hver gang 
det kommer inn en ny søknad. E-posten kan IKKE besvares, men er et varsel om at det finnes 
ubehandlede søknader i forhold til terminliste. 
 
For at klubbens raser skal få delta på utstillinger må inviterte klubber gå inn å godkjenne. 
Fristen for å godkjenne invitasjon er 14 dager. Etter det vil den stå som utløpt. (det vil være 
mulig å sende ny henvendelse til klubb som ikke har svart) 
Fristen er satt for at arrangør raskest mulig skal få oversikt over hvilke raser som skal delta, 
slik at dommere osv. kan fordeles. Det er ikke mulig å melde på en rase før invitasjonen er 
godkjent, den vil heller ikke komme opp når det søkes i terminlisten for aktuelle 
arrangementer.  



SØKNAD OM UTSTILLING 
 
Søknad om offisiell utstilling må legges inn minimum 3 måneder før arrangementet. For 
valpeshow og uoffisielle utstillinger er fristen inntil 3 uker før. Vi anmoder om at søknad 
sendes inn så tidlig som mulig, og at arrangør starter planleggingen i så god tid som mulig 
Inviterte klubber har en svarfrist på 14 dager fra de mottar invitasjon. 
 
Det du må ha klart før du legger inn søknad er: 
Dato 
Påmeldingsfrist ordinær og utsatt (dersom dere skal ha to frister) 
Sted:  
Kontaktperson 
E-postadresse  
Merk at alle data over med unntak av utstillingsdato kan endres av klubben i ettertid. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

På denne siden kan klubber sjekke hvor det arrangeres utstillinger samtidig Dersom man 
legger inn søknad som sammenfaller med helg der NKK arrangerer utstilling vil man få opp 
spesifikk informasjon om dette, og hvilke vilkår som gjelder. Søker må aktivt huke av for at 
informasjonen er lest. 



 
 
Utkast vil ligge under fanen utkast på forsiden. Utkast kan endres helt frem til de er sendt inn 
for godkjenning. 

 

 
 
NB! Valg av raser. Det skilles på valper og voksne, det er mulig å søke om utstilling for 
utvalgte raser til offisiell utstilling samtidig som man har valpeshow for alle raser. 
 
Merk at enkelte klubber er restriktive på hvor deres rase(r) får delta. Gjør en vurdering ved 
invitasjon av raseklubber til offisielle utstillinger og merk at søknader til raseklubber/forbund 
for jakthunder ofte avslås, og derfor trenger man kanskje ikke å invitere disse. (unntak er 
RUR – raser uten raseklubb som alltid kan inviteres)  



 
 
NB! Man må huske å legge til raser på valper 

 
 
Når søknaden er sendt kan du til enhver tid sjekke status på inviterte raser ved å klikke på 
UTID. 
 
I listen du får opp vises det med tekst og fargekoder hvilke raser som er godkjent, avvist og 
avventer svar fra klubb. 



 

 
 
ÅPNE FOR PÅMELDING 

 



 
 

 
 

 

 
 
SØKNAD OM PRØVE 
Søknad om prøver må legges inn minst 3 uker før arrangementet. Vi anmoder om at søknad 
sendes inn så tidlig som mulig.  
En del klubber og forbund har egne frister og rutiner for når det må/skal søkes om prøver. 
Dette kommuniseres ut til de enkelte avdelinger/medlemsklubber fra aktuell klubb/forbund. 
 
Ikke rasespesifikke prøver (eks. lydighet, agility, rallylydiget, mentalbeskrivelse) publiseres i 
terminlisten umiddelbart.  
 
Det du må ha klart før du legger inn søknad er: 
Dato 
Påmeldingsfrist ordinær og utsatt (dersom dere skal ha to frister) 
Sted:  



Kontaktperson 
E-postadresse  
Prøveleder 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

Arrangør kan selv endre info om sted, påmeldingsfrist, kontaktperson og prøveleder.  
Dette gjøres fra Meny punktet øverst til høyre. 
Endring av prøvedato kan kun gjøres av NKKs administrasjon. Oppgi prøvenummer ved 
kontakt. 
 

ÅPNE FOR PÅMELDING - PRØVE 

 
 

 



 

 

 

Brukerveiledninger for den enkelte prøvetype finner du her: 
https://www.nkk.no/provepapirer-og-veiledere/category1080.html  

https://www.nkk.no/provepapirer-og-veiledere/category1080.html

