
PROTOKOLL 

NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 11/22 

14.desember 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) 

 Referent: Catharina Fridell 

100 Protokoll NSU-møte 9/22 

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

101 Orienteringssaker 

• Evaluering av NKK Sandefjord, nov.  
Innspill og tilbakemeldinger til administrasjonen er notert.  

 

102  Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 
Muntlig orientering fra HS representant 
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 
 

103 Oppnevning av representanter til NKKs komiteer underlagt NSU 
Vedtak: NKKs Særkomité for utstillinger vedtok å oppnevne følgende sammensetning til 

komiteer og utvalg: 
 

Dommerutdanningskomiteen (DUK) 

 

 

Oppnevnes for: 

Børge Espeland  

 

1 år 

Jari Partanen 

 

2 år 

Terje Lindstrøm, leder 

 

2 år 

Elisabeth Moseby 

 

2 år 

Lars Hjemtvedt 

 

2 år 

 

 

 

   



KG ringsekretærer 

 

 

Oppnevnes for: 

Tarja Aabø 

 

1 år 

Anette Søhagen 

 

2 år 

Aina Renate Tangen, leder 

 

1 år 

Ola Erik S. Brattset 

 

2 år 

 

Standardkomiteen 

 

 

Oppnevnes for: 

Helge Kvivesen, leder 

 

2 år 

Stig Arne Kjellvold 

 

2 år 

Ralf Campbell 

 

1 år 

Caroline Hals 

 

1 år 

 

KG juniorhandling 

 

 

Oppnevnes for: 

Astrid Bjørnarå 

 

1 år 

Chanett Orre 

 

1 år 

Kjetil Andre Holmen Skalstad 

 

2 år 

Malene Haddeland Kristiansen 

 

2 år 

Anne Gill, leder 

 

1 år 

 

 

 

 

 



Utstillingskomiteen (UK) 

 

 

Oppnevnes for: 

Petter Steen Leder 1 år 

Marianne Holmli 

 

2 år 

Jari Partanen 

 

1 år 

Arne Foss 

 

2 år 

Frank Bjerklund 

 

2 år 

Leif Herman Wilberg   2 år 

Frode Jevne 

 

1 år 

 

Bakgrunn: Tiden for oppnevning til komiteer og utvalg er der igjen, og det fremlegges 
kandidater på bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. De som oppnevnes for 2 år 
starter ny periode, de som oppnevnes for 1 år sitter siste halvdel av sin oppnevningsperiode. 
 

104 Endring i utstillingsregler gjeldende ra 01.01.2023 
Vedtak: Det skal tydeliggjøres i reglementet at utstillingens leder ikke kan inneha flere 
roller/oppgaver. Dermed kan rollen som Dyrevelferdskontrollør ikke i legges utstillingens 
leder. Endringer vedtas med tillegg om utstillingens leder, og reviderte utstillingsregler gjøres 
gjeldende fra 1.1.2023. 

  
Bakgrunn: Det er vedtatt flere endringer som gjør det nødvendig å revidere flere punkter i 
utstillingsreglene, med ikrafttreden fra 1.1.2023. 
 

105 NKKs tittelutstillinger – økning av påmeldingsavgiften 

Vedtak: NKKs særkomite for utstilling vedtok å ikke øke påmeldingsavgiften på NKKs 
tittelutstillinger i 2023. 

Bakgrunn: På tidligere tittelutstillinger (Norsk vinner, Nordisk vinner) har påmeldingsavgiften 
vært økt med kr 70,-. Dette grunnet økte kostnader.  

106  Protest på dommeravgjørelse NKK Sandefjord 

 Vedtak: Protesten tas ikke tilfølge 

107 Protest på dommeravgjørelse NKK Sandefjord 

 Vedtak: Protesten tas ikke tilfølge 

108 Søknad om ekstra stor cert Hvit Gjeterhundklubb 

Vedtak: NKKs særkomite for utstilling vedtar å innvilge extra stor cert. 



Bakgrunn: Hvit Gjeterhundklubb søker om ekstra stor cert i 2023 til Fèdèration Berger Blanc 

Suisse Internationale Winner Cup for hvit gjeterhund 

109 Søknad om ekstra stor cert NLK 

Vedtak: NKKs særkomite for utstilling vedtar å innvilge extra stor cert. 

Bakgrunn: NSU avslo søknaden om ekstra stor cert for Norsk Leonberger Klubb i møte 16. 
november -22, da søknaden ble fremmet på bakgrunn av manglende avholdt 

jubileumsutstilling i 2021. I etterkant har utstillingen blitt et internasjonalt event for 

rasen. 
 

110 Jubileumschampionat 2023 

Vedtak: NKKs særkomite for utstilling innfører eget jubileumschampionat i forbindelse med 

NKKs 125 års jubileum i 2023. 

 

111 Revidert budsjett til Dommerutdanning og Landslag 

 Vedtak: Saken utsettes til neste møte i januar 

Bakgrunn: I sak 54/22 foretok NSU en prioritering ut fra forelagte søknader og kjent budsjett. 
Budsjettet ble besluttet økt på RS 2022.  

  

112 Endring av aldersbestemmelse for klasseinndeling i juniorhandling 

Vedtak: forelagte sak sendes KH Junior Handling for behandling og innstilling til vedtak. 

Bakgrunn: Det er ikke samsvar i regler for juniorhandling i forhold alder for deltagelse, og ulik 
aldersbestemmelse i punk 4 og 5.  

 

 

 

Eventuelt 

• UK etterspør terminliste for 2026 – adm jobber med denne 

• Sak fra AHF: Søknad om elev/aspirant arbeid ved NKKs utstillinger. AHF har blitt gjort 
oppmerksomme på at praksisen har blitt endret uten vedtak fra NSU. Vedtaket står fortsatt, 
og innebærer at elev/aspirant først forespør dommer, deretter gir beskjed til arrangør. 
Administrasjonen bes rette opp i feil utsendt informasjon rundt dette. 
 

Neste møte blir 18.januar kl 14:30 
 
 
 

 


