
PROTOKOLL   

NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 1/23 

25.januar 2023 – Gardermoen 

Innkalt: Roger Sjølstad, Terje Lindstrøm (DUK), Petter Steen (UK), Bjørg W. Andreassen, 

Wenche Lagmo, Karl Eddie Berge (AHF) og Anniken Holtnæs (HS).  

Fra administrasjonen: Agnes Beathe Steen Fosse, Generalsekretær og Catharina Fridell 

Ikke til stede: Karl Eddie Berge / Christine Sonberg AHF 

 Referent: Catharina Fridell 

1 Protokoll NSU-møte 11/22 

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

2 Orienteringssaker 
NKKs Hovedstyre fattet i møte 1/23, 10.januar 2023 vedtak om sammensetning i NKKs 

Særkomité for utstillinger.  

Komiteen består nå av:   

Særkomité for utstillinger (NSU)  Valgt for 

Roger Sjølstad Leder 2 år 

Karl Eddie Berge AHF 2 år 

Terje Lindstrøm / vara Børge Espeland DUK 1 år 

Petter Steen/ vara Marianne Holmli UK 2 år 

Wenche Charlotte Lagmo  2 år 

Bjørg W. Andreassen  1 år 

Anniken Holtnæs HS-representant  

 

3  Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 
Muntlig orientering fra HS representant 

• Oppnevning 

• Mandat godkjent 

• Sak vedrørende bilder/filming på NKKs arrangementer 
 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 
 
 
 



4 Søknad fra NEKF – tildeling av N UCH basert på 3xCK 
Vedtak: NKKs Særkomité for utstillinger vedtar å avslå søknaden. NSU presiserer at saken har 
vært behandlet, også da med avslag. Det fremkommer ingen nye opplysninger som tilsier en 
annen beslutning nå.  
 
Bakgrunn: NEKF søker NKK om endringer i kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 
jagende spisshunder- (raser hvor Norske Elghundklubbers Forbund har 
raseforvaltningsansvar;  Hälleforshund, Jämthund, Karelsk Bjørnhund, Russisk-Europeisk 
Laika, Øst-sibirsk Laika, Vestsibirsk Laika, Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Svensk 
hvit elghund). 

 
5  Dommerelever og aspiranter på NKKs utstillinger 

Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling vedtar å utsette denne saken. DUK og AHF bes 
innhente innspill på NKKs Dommerkonferanse som avholdes i slutten av januar. DUK bes om 
å fremme saken på nytt etter innspill fra konferansen, samt AHF og NKKs administrasjon.   
 
Bakgrunn: Av hensyn til utstillere og dommere som dømmer ønsker NKKs administrasjon at 
man går tilbake til tidligere praksis ved NKKs utstillinger. Dvs. at det er NKKs administrasjon 
som forespør dommere etter mottak av søknad fra kandidat. Kandidatens navn skal da også 
trykkes i PM for den aktuelle ring/dommer slik at utstillere vet hvorfor det kan være flere 
personer enn dommeren i ringen som diskuterer hunden de stiller. NKKs 
dommerutdanningskomite er forelagt forslaget og er enig i forslaget. 
 

6 Revidert budsjett til dommerutdanning og landslag 
Vedtak: NSU forholder seg til tidligere vedtak vedrørende budsjett for 2023, men foreslår at    
rutiner og prosesser gjennomgås for å fremme ny sak for HS innen budsjett 2024.  

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

 
7 Preliminær terminliste for 2026 

Vedtak: NSU vedtok det forelagte forslaget for preliminær terminliste for 2026 
 
Bakgrunn: Invitasjon av dommere til NKKs utstillinger gjøres i god tid før selve utstillingsåret. 
NSU har bedt administrasjon fremlegge forslag for preliminær terminliste for 2026, med 
utgangspunkt i oppsettet for 2025.   
 

8  Dialogmøte NSU og Administrasjonen 19.01.23 
Vedtak: NSU tar informasjonen til orientering, og ber om fortløpende status på produksjon av 
utstillingene 2023 på kommende møter.  

 
Bakgrunn: Ny leder av NSU ønsket å komme tidlig i en god dialog med administrasjonens 
ansatte som jobber med produksjon av NKKs utstillinger, samt få en orientering om status 
vedrørende gjennomføring av utstillingsåret 2023. 
 

 

Eventuelt 

• Utstillingsregelverket – det fremkommer ikke tydelig at det ikke er tillatt med antalls 

begrensing. Saken settes på saksorden neste møte.   

 



• Møtedatoer i 2023 
NSU ønsker å ha møte hver 4 uke, på onsdag fra kl 14-17 

 
 Følgende møter er satt opp:  

- 22.februar  
- 22.mars 
- 19.april 
- 10.mai 
- 14.juni 


