
PROTOKOLL   
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 9/22 

19.oktober 2022 – Teams 

Innkalt: Leif-Herman Wilberg, Leif Ragnar Hjort (DUK), Petter Steen (UK), Bjørg W. 
Andreassen, Roger Sjølstad, Christine Sonberg (AHF) og Anniken Holtnæs (HS).  

Ikke til stede: Karl Eddie Berge, i stedet møtte Christine Sonberg 

Fra administrasjonen: Catharina Fridell 

 Referent: Catharina Fridell 

79 Protokoll NSU-møte 8/22 
NKKs særkomite for utstilling har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet. 
 

80 Orienteringssaker 
• WorkShop nr 2 med OCC 12.oktober 
• Reiseforsikring – behandlet av HS 18/10, med følgende vedtak:  

Hovedstyret vedtok å beholde ordningen hvor det tilbys reiseforsikring til dommere, 
ringsekretærer, deltakere på landslag og andre frivillige som representerer NKK hvor 
det kreves reisevirksomhet.   

• Årsstatutter – behandlet av HS 18/10, med følgende vedtak og presisering:  
Hovedstyret støtter NSU sitt forslag om endring av kriteriene for årsvinnere, samt 
endring av utstillingsår. Hovedstyret anser at beslutning av regler knyttet til dette kan 
vedtas av tilhørende særkomite.  

 
81 Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 

Muntlig orientering fra HS representant 
• Referat fra NKU møte er tilsendt NSU 
• HS har vedtatt å opprette en IT Arbeidsgruppe bestående av HS representantene til 

Særkomiteene, samt ytterligere en HS-representant og IT ansvarlig fra adm.  
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 
 

82 Søknad om stor-cert ved BSBK 75 årsjubileum 
Vedtak: Søknad om stor-cert ved klubbens jubileumsutstilling avslås.  

NSU viser ellers til vedtak fattet i sak 8/20, hvor dette også ble behandlet. Vedtaket lyder slik: 
«NKKs Særkomite for Utstilling vedtok å avslå Bergen Selskaps- og Brukshundklubbs søknad 
om ett ekstra storcert i 2023, da klubben ikke er en raseklubb. NSU innser at formuleringen i 
vedtak 70/19 kan misforstås og velger å presisere at det kun gjelder raseklubber og forbund 
som omfattes i punkt 1.» 

Bakgrunn:  
Søknad om et stor cert for Bergens Selskaps- og Brukshundklubbs 75 års jubileum i 2023. 
 
 
 

 



83 Endring i Ringsekretærutdannelsen 
Vedtak: Forslaget vedtas 

 
Bakgrunn:  
Endring i krav på aspirantarbeidet under ringsekretær utdannelsen knyttet til antall hunder 
med spesielle krav, da kravet er vanskelig å innfri.  
 
 

84 Unntatt offentlighet  
 

 
85 Resultat utstillinger 2022 

Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling tar informasjonen til orientering.  
 

Bakgrunn:  
NSU får resultatregnskapet for NKKs utstillinger 2022 forelagt 

 
86 Budsjett utstillinger 2023 

Vedtak: NKKs særkomite for utstilling tar informasjon om NKKs budsjett for utstillinger 2023 
til orienteringer. NSU påpeker at enkelte utstillinger fremstår som kostnadskrevende.  

 
Bakgrunn: 
NSU får NKKs budsjett for utstillinger 2023 forelagt.   

 
87 Søknad om N Uch – brudd på Utstillingsreglene 

Vedtak: Klagen tas til følge 
 

Bakgrunn: 
Søknad om N Uch på norskeid hund som ikke var omregistrert før påmelding til utstillinger i 
Norge. 

 
  

88 Eventuelt 
• NKK Sandefjord 2023 

Sommerutstillingen ved OCC i 2023, forventes å bli en stor utstilling da det både er 
en norsk vinner og nordisk vinner utstilling. NSU ønsker i tillegg å ha en 
jubileumstittel, for å markere NKKs 125 års jubileum. For å bistå administrasjonen i 
produksjon og gjennomføring av arrangementet besluttet NSU å opprette en 
Arbeidsgruppe.  

 
• Preliminærutstillingsliste for 2024 og videre.  

På grunn av utfordringer knyttet til egnet utstillingssted i mars, vil utstilling i mars 
2024 utgå. NSU vedtok i stedet å legge en ekstra utstilling til Trondheim og en ekstra 
til Fauske i 2024  
 
NSU ba administrasjonen utrede muligheten for utstilling på OCC i februar /mars fra 
2025.  

 
• Unntatt offentlighet- diskusjon rundt brudd sak 

Vedtak og innstilling sendes administrasjonen fra leder av NSU.  
 



 

Ny møtedatoer:  
• 16. november 14:30 -17:00 
• 14. desember 14:30 -17:00 

 
 
 
 
 

 


