
PROTOKOLL   
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 10/22 

16.november 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, i stedet møtte Christine Sonberg for AHF 

Fra administrasjonen og referent: Catharina Fridell 

 Protokoll NSU-møte 8/22 

89 NKKs særkomite for utstilling har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet. 
 

90 Orienteringssaker 
• Gjelder sak 58/22 Evaluering av ny terminlisteløsning 

I saken gjorde NSU følgende vedtak:  
 

Vedtak sak 58/22: 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.   

Administrasjonen orienterte NSU pr mail 01.11.22 om at endringen ikke kan effektueres slik 
det fremstår, da vedtaket medfører betydelige kostnader og må avklares og vedtas av HS.  
Administrasjonen vil utarbeide forsalg til endring som er mindre inngripende kostnadsmessig, 
men som likevel i varetar behovet for økt kontroll hos klubbene. Forslaget fremlegges for 
NSU når det er klart.  

Vedtak 90/22: NSU anser endringen som er vedtatt i sak 58/22 som vesentlig å få innført, slik 
at saken bes løftet til HS for behandling der.  

 
91 Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 

Muntlig orientering fra HS representant 
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 
 

92 Klage på dommeravgjørelse av 18.09.22 
Vedtak: Klagen tas ikke til følge.  
 



Bakgrunn: 
Utstiller har lagt inn klage på dommeravgjørelse vedr bedømming av konkret hund, rase 
Berner Sennenhund som ble Diskvalifisert pga haleknekk, på Norsk Berner Sennenhundklubbs 
utstilling i Rakkestad 18.09.2022 

93 Klage på vedtak om avslag ekstra stor-cert, Norsk Retriever klubb avd Tromsø o og Omegn 
Vedtak: Søknad om stor-cert avslås i hht NSU tidligere vedtak. 
 

Bakgrunn:  
Norsk Retriever Klubb søkte om ekstra stor cert til klubbens avdeling i Tromsø som ble avslått 
i NSU møte nr 7/22. 
 

 

 
94 Søknad om ekstra stor-cert 

Vedtak: Søknad om stor cert avslås 
 

Bakgrunn: 
Søknad om et ekstra stor cert i forbindelse med Norsk Leonberger Klubbs 30 års jubileum, 
som var i 2021. Søknad ble ikke fremmet da.  
 
 

95 Preliminær Terminlista for 2025 
Vedtak: NSU vedtok å legge en utstilling i februar/mars til Sandefjord og Oslofjord Convention 
Center, samt legge til en nordisk utstilling til Fauske. Til sammen vil det i 2025 bli arrangert  9 
internasjonale og 6 nordiske utstillinger 
 
Vedtak: NSU vedtok å effektuere RS vedtak fra 2017, sak 5f, som begrenser antall stor-cert til 
å ikke overstige 10 pr kalenderår. Stor-cert ble tillagt alle de 9 internasjonale utstillingene, 
samt en nordisk utstilling.   
 
Vedtak: NSU vedtok å innføre to vinnertitler fra 2025. En «Oslo winner» som legges til NKK 
Sandefjord, og en «Artic winner» som legges til NKK Tromsø, begge på nordisk utstilling.  
 
Bakgrunn: 
Forrige møte vedtak NSU i Sak 88/22 følgende: «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».   
 
Ifølge RS 2017, sak 5f: «NKK skal arrangere minimum 9 internasjonale utstillinger pr 
kalenderår. Det totale antall store cert skal ikke overstige 10 (samlet sett på internasjonale og 
nordiske utstillinger) og spres geografisk. Raseklubbenes storcert deles ut som tidligere.» På 



grunn av at dommere og steder bookes flere år frem i tid, har ikke dette vedtaket blitt 
effektuert tidligere.  

 
 

96 Endring av regler for valpeshow/uoffisielle show 
Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling vedtar endring i regler for rasers deltagelse på 
valpeshow til følgende: 
Enhver samarbeidende klubb (raseklubb/øvrig samarbeidendeklubber) kan fritt avholde 
valpeshow for alle raser under forutsetning av at det planlagte arrangementet ikke kolliderer 
med raseklubbs eget arrangement innenfor samme område på samme tid. 
 
Bakgrunn:  
Pr. i dag er regelen for avholdelse av valpeshow forskjellig for raseklubber og 
aktivitetsklubber/andre samarbeidende klubber. I terminlisteløsningen skiller ikke systemet 
på raseklubb og aktivitetsklubb, det vil derfor være hensiktsmessig å samordne reglene. 
 

97 Regler for tildeling av junior – og veterancertifikat 
Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling vedtok følgende: 
 
Junior certifikat 
Junior certifikat tildeles beste junior med ck i Juniorkonkurranseklasse (JKK) på NKKs 
utstillinger. Det deles ikke ut reserve-cert 
 
Veteran certifikat 
Veteran certifikat tildeles beste veteran med ck i Veteran konkurranseklasse (VKK) på NKKs 
utstillinger. Det deles ikke ut reserve-cert 
 
Teksten over legges inn i utstillingsreglene, hhv. punkt 11.2 og 11.12  
 

Bakgrunn:  

Med bakgrunn i vedtak fattet av NKKs Særkomite for utstilling – sak 47/19, fremlagt for og 
vedtatt av NKKs Hovedstyre i sak 55/19 angående innføring av Junior- og veteranchampionat. 

98 Regler for junior og veteranchampionat 
Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling vedtok følgende tekst til NKKs championatregelverk: 
 
Norsk Junior- og Veteranchampionat 
3 x junior-/veteran certifikat tildelt av 3 forskjellige dommere på 3 forskjellige utstillinger 
arrangert av Norsk Kennel Klub. Inngår ikke i fullcertordningen. 
 
Bakgrunn:  
I 2019 vedtok HS å innføre junior- og veteranchampionat. Dette ble utsatt på ubestemt tid 
grunnet den økonomiske situasjonen i 2020. Championatene innføres fra 1.3.2023, og 
gjeldene regler for championater må derfor oppdateres. 



 
99 Eventuelt 

• NKKs Generell Dommerkonferanse arrangeres siste helgen januar 2023 
• Gjennomgang av kandidater til oppnevning til ulike komiteer. Fristen for å komme 

forslag er utsatt til 20/11, slik at endelig oppnevning må avventes. 
• DKK og SKK lar ikke dommere som har dømt i Russland etter krigens begynnelse få 

dømme ved deres utstillinger. NSU ønsker å innføre samme praksis, og vil fremme 
notat med forslag til HS.  

• Jubileumsåret 2023 – informasjon fra jubileumskomiteen:  
- Komiteen ønsker at det i forbindelse med NKK Sandefjord i juli arrangeres en 

«folkefest» for deltakerne. 
- Komiteen ønsker at det innføres en vinnertittel – «Jubileumsvinner 2023», som 

tildeles på NKK Sandefjord i juli.  
- Komiteen ønsker at det innføres et Jubileums championat, som tildeles etter 

samme regler som for nordisk cert 
- Komiteen ønsker at det arrangeres vinnergalle på NKK Sandefjord i november.  

Vedtak: NSU vedtok å innføre vinnertittelen «Jubileumsvinner 2023», som en 
engangstittel, som legges til NKK Sandefjord i juli.  

 
Fastsatte møtedatoer:  

• 14.desember 


