
PROTOKOLL   
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 8/22 

21. September 2022 – Teams 

Til : Leif-Herman Wilberg, Leif Ragnar Hjort (DUK), Petter Steen (UK), Bjørg W. Andreassen, 
Roger Sjølstad, Karl Eddie Berge (AHF) og Anniken Holtnæs (HS).  

Fra administrasjonen: Catharina Fridell 

 Referent: Catharina Fridell 

64 Protokoll NSU-møte 7/22 
NKKs særkomite for utstilling har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet. 
 

65 Orienteringssaker 
• WorkShop med OCC 7.september hvor tre fra NSU og flere fra adm deltok. 

Oppfølgingsmøte er avtalt til 12.oktober  
• Dialogmøte med Avdelingsleder Aktivitet og to fra NSU. Fremover vil det bli avholdt 

dialogmøter med også ansatte til stede, hvor dialog rundt produksjon av utstillingene 
vil være tema.  

 
66 Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 

Muntlig orientering fra HS representant.  
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 
67 Evaluering NKK Fauske 

Muntlig gjennomgang  
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 
 

68 Rutinehåndbok/Manual for produksjon av utstillinger 
Vedtak: NSU anser fremlagte rutinemanual som et godt verktøy for produksjon av NKKs 
utstillinger.  
 
Bakgrunn: 
NSU vedtok i sak 22/52 møte 7 å avholde et arbeidsmøte for å gå gjennom den fremlagte 
manualen, for deretter behandle saken i møte 8 
 
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 ble gitt i oppgave å lage et utkast. Administrasjonen har i etterkant forstått 
at det er ønskelig med en rutinebeskrivelse av produksjonen av NKKs utstillinger. Denne ble 
lagt frem for NSU i møte 7.   

 
69 Situasjonen rundt Juniorhandling 

Muntlig orientering fra representant som har deltatt på møte med KG JH 
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 



 
Bakgrunn:  
NSU vedtok i sak 22/53 møte 7 at KG Juniorhandling må forholde seg til vedtatt mandat. To 
representanter fra NSU tilbød seg å delta på møte med KG for dialog og en gjennomgang av 
mandatet. 
 
 

70 Evaluering av ny terminlisteløsning  
Vedtak:  
Informasjon om endring av terminlisteløsning må publiseres så raskt som mulig, slik at 
raseklubbene får beskjed om endring av praksis.  

NSU presiserer at endringen gjelder offisielle utstillinger, og ikke valpeshow og andre 
uoffisielle utstillinger.  

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.   
 
NSU vedtok i sak 22/58 møte 7 å gjeninnføre søknadsfrist for utstillinger, satt til 31.10, med 
svarfrist for klubber til 30.11, året før. 
 
Dette på bakgrunn av kjennskap til de utfordringer som ble fremmet i mottatte brev. Det ble 
ansett 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. 
 
Vedtaket er ikke gjort kjent, annet enn i protokollen – da avklaringer rundt IT løsning var 
nødvendig.   
 

 
71 Internasjonalt junior og veteran cert 

Vedtak:  
NSU endrer ikke informasjonen som er gitt om denne ordningen, før en eventuell ny 
informasjon fra FCI foreligger etter møtet i FCI i november. Dette da det er grunn til å tro at 
ordningen blir stående som NSU har besluttet.  
 
Bakgrunn:  
FCI besluttet på møte september 2020 å innføre internasjonalt utstillingschampionat for 
juniorer og veteraner. Det ble meddelt i rundskriv 25.juli 22 med virkning fra 01.08.22. NKK 
innførte ordningen allerede ved NKK Fauske som ble avholdt 6. og 7. august.  
 
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. 
 
I etterkant har FCI gjort kjent at ordningen skal diskuteres på FCI møte i november.  
 
 
 
 



72 Regnskap Junior Handling 
Vedtak: Saken utredes ytterligere, før endelig vedtak fattes.  
 
Bakgrunn:  
NSU ba i sak 22/37 administrasjonen på nytt innhente regnskap med bilag fra tidligere 
landslagsleder for Juniorhandling. Saken er utsatt fra møte 7. 
 
 

73 Årskonkurranser og statutter 
Vedtak: NSU ønsker at et utstillingsår starter med siste utstilling et år og avsluttes etter nest 
siste utstilling påfølgende år. Videre endres beregningen til de 7 og ikke 5 beste resultatene 
fra utstillingsåret for mestvinnende veteran og Bamsestatuetten. Endringene gjøres gjeldene 
fra 2023. Øvrig utregningsmodell beholdes slik den er allerede.  
 
NSU ønsker å kåre årsvinnere på NKK Sandefjord i november. Beregningen gjøres ut fra 
dagens modell, men med utgangspunkt i utstillingsår som går fra siste utstilling i 2021 til nest 
siste i 2022.  
 
Bakgrunn:  
I 2019 skulle reglene for utregning av årskonkurransene gjennomgås for å få en mer 
rettferdig og enklere utregning av vinnere i de forskjellige konkurransene, dette ble ikke 
gjennomført.   
 

74 Søknad om ekstra stor Cert 
Vedtak: Søknad om stor Cert i forbindelsen med 10 års jubileum innvilges 
 
Bakgrunn:  
Søknad om et ekstra stor cert i forbindelse av Norsk Chodsky Pes klubbs 10 års jubileum. 

 
75 Endring av utstillingssted mars 2023 

Vedtak:  
På bakgrunn av det inntrufne har NSU besluttet å flytte utstillingen i mars til Bø.  
For å sikre at dette blir en god utstilling både for hunder og utstillere, endres dette til en 
utstilling, over to dager. NSU beslutter at NKK Bø 18.-19.mars 2023 er en internasjonal 
utstilling, og at nordisk utstilling utgår.   
 
Bakgrunn:  
På grunn av misforståelser ved kontraktsinngåelse må utstillingen som skal avholdes mars 
2023, endre utstillingssted.  
 

76 Endring av utstillingssted fra og med 2024 og videre 
Vedtak:  
NSU ber administrasjonen undersøke muligheter for andre alternativer i mars enn det som er 
fremlagt, samt undersøke om det er mer hensiktsmessig å endre utstillingstidspunkt til 
oktober.  
 
Bakgrunn:  
Det viser seg å være utfordrende å fremskaffe leieavtaler for utstillingslokaler i mars. NSU 
bes derfor vurdere om det skal gjøres omrokkeringer fra utstillingsåret 2024 og videre.  
 

77 Endring av dato for NKK Tromsø fra 2025 
Vedtak:  



NSU vil sørge for at dato for NKK Tromsø vil være før 20.august også fra 2025 og videre.  
 
Bakgrunn: 
NKK Region Troms og Finnmark ønsker endring av dato for gjennomføring av NKK Tromsø fra 
og med 2025, da dato som er satt opp er etter at skoleferien er over.  
 

  
78 Klager til behandling 

NSU har fått oversendt 3 klager hvor det bes om uttalelse og innstilling til vedtak. Leder av 
NSU sender dette direkte til ansatt i adm som er ansvarlig for saksbehandling av sakene.  

 
 
Fastsatte møtedatoer:  
19. oktober 
29. november  
 


