PROTOKOLL
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 7/22
10. august 2022 – Teams
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Leif Ragnar Hjort (DUK), Petter Steen (UK), Bjørg W.
Andreassen, Roger Sjølstad, Christine Sonberg (AHF) og Anniken Holtnæs (HS).

Forfall: Karl Eddie Berge (AHF), Christine Sonberg deltok i hans sted under deler av møtet
(14.45-17.00).

Fra administrasjonen: Janne Gregersen og Catharina Fridell
Referent: Catharina Fridell
48 Referat NSU-møte 6/22
NKKs særkomite for utstilling har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet.
49 Orienteringssaker
• Konkurransedyrforskriften og rollen som Dyrevelferdskontrollør. Informasjon om
arbeidet ble sendt til særkomiteene i begynnelsen av juni. Informasjon er oppdatert
på hjemmesiden, og det er laget et skjema til hjelp for arrangører med tanke på
rollen som Dyrevelferdskontrollør. Administrasjonen oppretter en arbeidsgruppe
som skal jobbe med tema antidoping, id-testing og dyrevelferd på konkurranser.
•

Reiseforsikring - avventer info fra forsikringsagent, saken satt på hold inntil videre

•

OCC har inviterer til workshop hos OCC 7.september med representanter fra NSU og
Adm.

•

IT-prioriteringer; HS har vedtatt å øke farten med tanke på oppgradering av
fagsystemene. Sak vedrørende junior og veteran championat har blitt satt øverst på
prioriteringslisten. Målet er å ha systemet på plass til første NKK utstilling i 2023.

50 Revidering av mandat for NKKs særkomite for utstilling
Vedtak: Det fremlagte forslag til nytt mandat oversendes Hovedstyre for videre behandling.
Bakgrunn: NSU besluttet forrige møte å ha et eget arbeidsmøte for å gjennomgå innspill til
nytt mandat. NSU hadde møte 6.juni uten ansatte fra administrasjonen.
51 Evaluering Sandefjord
Administrasjonen har evaluert utstillingen, samt hatt en egen evaluering sammen med OCC.
NSU ble forelagt notatene etter disse evalueringene. Hovedinntrykket også til NSU er at
dette var et godt gjennomført arrangement. Administrasjonen har notert seg NSU sine
innspill.
52 Rutinehåndbok/Manual for produksjon av utstillinger
Vedtak: NSU vedtok å avholde et arbeidsmøte på den fremlagte manualen, for deretter
behandle saken på neste møte.

Bakgrunn: NKKs særkomité for utstillinger vedtok i sak 22/24 at det skal lages en veileder for
teknisk arrangør av NKKs utstillinger og utstillinger i regi av klubber/forbund, for å
tydeliggjøre og lette arbeidet for de klubber/forbund/regioner som påtar seg rollen som
teknisk arrangør. Administrasjonen gis i oppgave å lage et utkast som legges frem for NSU.
Administrasjonen har forstått i etterkant at det er ønskelig med en rutinebeskrivelse av
produksjonen av NKKs utstillinger, og legger dette frem for NSU.
53 Situasjonen rundt Juniorhandling
Vedtak: NSU ber KG Juniorhandling om å forholde seg til vedtatt mandat. To representanter
fra NSU vil delta på møte med KG for dialog og en gjennomgang av mandatet.
Bakgrunn: Den siste tiden har det vært uro knyttet til miljøet rundt Junior Handling. KG JH
ønsker for en periode fremover å fokusere på Nordisk vinner utstilling og Nordisk Mesterskap
i JH som skal arrangeres i juli 2023, samt NM i 2022.
54 Prioritering av budsjett for Dommerutdanning / Landslag
Vedtak: NSU vedtok den forelagte oversikten over søknader med prioriteringer. Budsjettet
medfører noe bruk av avsatte fondsmidler for dommerutdanning. NSU vedtok å innvilge
støtte til at 2-3 personer fra KG Juniorhandling kan delta på en konferanse i Sverige, for å
stimulere sporten. Det ble vurdert at dette kan innvilges innenfor budsjett for
dommerutdanning.
Bakgrunn: Særkomiteen har fått tildelt et budsjett for dommerutdanning og landslag, og må
gjøre prioritering innfor den rammen som er oppgitt i budsjett.

55 Klage på dommeravgjørelse fra NKK Sandefjord 18.06.22
Vedtak: Klagen tas ikke tilfølge.
Bakgrunn: Utstiller har lagt inn klage på dommeravgjørelse vedrørende bedømming av
konkret hund, rase Russisk Tsvetnaya Bolonka som ble BIR ved NKK Sandefjord.
56 Protest på dommeravgjørelse fra NKK Sandefjord 19.06.22
Vedtak: Klagen tas ikke tilfølge.
Bakgrunn: Utstiller har lagt inn protest mot dommeravgjørelse vedrørende bedømming av
hund, rase Belgisk fårehund, Tervueren, mottatt på NKK Sandefjord.
57 Protest på dommeravgjørelse fra NKK Sandefjord 18.06.22
Vedtak: NSU ser at NKKs standard for rasen ikke er oppdatert, og at dommeren har tatt
utgangspunkt i denne ved bedømming. Klager tas til følge, og utstillingsresultatet annulleres.
Bakgrunn:
Utstiller har lagt inn protest mot dommeravgjørelse vedrørende bedømming av svensk
lapphund som har blitt diskvalifisert pga. manglende underull.

58 Evaluering av ny terminlisteløsning
Vedtak: NSU er kjent med de utfordringer som fremkommer av mottatte brev. Det anses som
nødvendig å innføre frister, slik at det blir lettere for raseklubbene å administrere og
planlegge deltakelse på utstillinger og derigjennom ivareta raseforvaltningsansvaret på best
mulig måte. NSU vedtar å gjeninnføre søknadsfrist for utstillinger, satt til 31.10, med svarfrist
for klubber til 30.11, året før.
Bakgrunn: Fra og med denne konkurransesesongen har NKK tatt i bruk en ny
terminlisteløsning, både for utstillinger og ulike prøver. Det er ulike tilbakemeldinger på
bruken og fungeringen av denne. NKK har mottatt brev fra to raseklubber med konkrete
innspill.
59 Valpeshow på NKKs utstillinger
Vedtak: Etter en helhetsvurdering av ulike forhold vedtok NSU at det fra 2023 ikke skal
avholdes valpeshow på NKKs utstillinger.
Bakgrunn: NKK sine store utstillinger kan være krevende å delta på for valper, noen av
utstillingene er det plassmangel som gjør at det blir trangt for dyrene, på enkelte utstillinger
er det også en utfordring å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte dommere.
60 Søknad om ekstra stor cert Norsk Retrieverklubb
Vedtak: NSU avslår søknaden til Norsk Retrieverklubb om ekstra stor cert. Regler for tildeling
av ekstra stor-cert til raseklubbene ble fastsatt av NSU i møte 9. oktober 2019, sak 70/19.
Bakgrunn: Norsk Retrieverklubb søker om ekstra stor cert i forbindelse med
spesialarrangement for sine raser og stor cert i forbindelse med 40 års jubileum for NRK avd
Tromsø og 50 års jubileum for NRK avd Gjøvik/Lillehammer.
61 Internasjonalt junior og veteran cert
Vedtak: NSU har hatt dialog med FCI, og fått klarert at det i Norge er naturlig å knytte
tildelingen av internasjonalt utstillingschampionat for junior og veteran til hunder som er
tildelt CK i hhv. junior- og veteranklasse. Tildelingen skal forstås som en KAN mulighet, ikke
som et SKAL.
Bakgrunn: FCI besluttet på møte september 2020 å innføre internasjonalt
utstillingschampionat for juniorer og veteraner. Det ble meddelt i rundskriv 25.juli med
virkning fra 01.08.22. NKK innførte ordningen allerede ved NKK Fauske som ble avholdt 6. og
7. august.
62 Regnskap Junior Handling
Vedtak: NSU vedtok å utsette behandling av denne saken til neste møte.
Bakgrunn: NSU ba i sak 22/37 administrasjonen på nytt innhente regnskap med bilag fra
tidligere landslagsleder for Juniorhandling.

63 Eventuelt
Oppnevnelse av delegater til FCIs ikke obligatoriske komiteer – for NSU; judge og show
Tidligere har NSU sendt en person til disse to komiteene, men har vedtatt at de ønsker at det
oppnevnes to ulike personer til disse delegatvervene. HS bes om å fatte endelig vedtak i
denne saken.
Vedtak: NSU innstiller Leif Herman Wilberg som delegat for Show komitee, og Christine
Sonberg for Judges komitee.
Fastsatte møtedatoer:
21. september
19. oktober
29. november

