
PROTOKOLL 

NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 2/23 

22.februar 2023 – På Teams 

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

Wenche Lagmo, og Anniken Holtnæs (HS).  

Ikke til stede: Karl Eddie Berge/ Christine Sonberg (AHF) 

 Referent: Catharina Fridell 

 

9/23 Protokoll NSU-møte 1/23 

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

  
10/23  Tilbakemelding fra Hovedstyre ved HS representant 

Muntlig orientering fra HS representant, fra HS møte 21/2 

• Terminlisteløsning – denne ble ikke vedtatt og administrasjonen fikk i oppdrag å 
utarbeide nytt forslag som sendes NSU.  
- For raskere kunne komme til en felles enighet nedsatte NSU en arbeidsgruppe som 

sammen med administrasjonen bes utarbeide et forslag til løsning som ivaretar økt 
fleksibilitet, men samtidig gir større kontroll for arrangør.  

 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 

11/23 Orienteringssaker 

• Status utstillingsåret, med særlig vekt på NKKs Sandefjord – Triple Winner Show 

• Oslo Dog Show 2023, 15.-17.september 

• Teams for NSU 

 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 

 
12/23  Dommerelever og aspiranter på NKKs utstillinger 

Vedtak: NSU vedtok følgende endringen som ble fremlagt av Dommerutdanningskomiteen  
(DUK):   
 
Regler for autorisasjon av eksteriørdommere punkt 3.1.1, tilføres setningen: Ved søknad til 
arrangør må det komme frem om kandidaten selv har innhentet tillatelse fra dommer, eller 
om kandidaten ønsker at arrangør innhenter tillatelse 
 
«Veiledning for Utstillingsarrangør» under punktet Regler for antall hunder pr. dommer på 

utstilling endres til følgende tekst – ny tekst er understreket: En dommer kan dømme inntil 

80 hunder pr. dag. Ved skriftlig særavtale kan antallet økes til maks 95. Særavtale kan kun 

inngås dersom det ikke, innen påmeldingsfristen, foreligger søknader om elev- eller 

aspirantarbeider. På utstilling hvor det ikke er grupp/BIS-bedømming (for eksempel 



rasespesial) kan dommer dømme inntil 100 hunder ved skriftlig samtykke. Begrunnet søknad 

om dispensasjon rettes NKKs utstillingsavdeling. Dispensasjon kan kun gis på bakgrunn av 

gjennomføringsmuligheter for arrangementet 

For øvrig fikk DUK støtte av NSU til å gå i gang med en full revidering av regelverket for 
autorisasjon av eksteriørdommere, samt fremlegge forslag til revidert mandat for DUK.   
 
Bakgrunn:  
NSU vedtok forrige møte å utsette behandling av saken, da det var ønskelig å ta opp tema på 
Dommerkonferansen som ble avholdt i slutten av januar.  
 
Av hensyn til utstillere og dommere som dømmer ønsker NKKs administrasjon at man går 
tilbake til tidligere praksis ved NKKs utstillinger.  

 
13/23 Norsk vinner 2024 

Vedtak: Norsk Vinner 2024 opprettholdes den 6. juli 2024, inntil SKK avklarer endelig når 
deres vinnerutstilling er.  
 
Bakgrunn: Norsk Vinner og Svensk Vinner er lagt til samme dato i 2024. Dette ble varslet NSU 
etter forrige NKU/Show kom møte. Grunnen til dette er at dette året har Sverige Nordisk 
vinner, den er lagt til deres desember utstilling - dermed er Svensk vinner flyttet til juli. 
 
 

14/23 Vedtak fra Domsutvalget sak 2022-10-T8N2T4 – sak unntatt offentlighet 
 
Vedtak: Sak tas til orientering 
 
Bakgrunn: Saken er behandlet av NKKs Domsutvalg siden det på aktuelt tidspunkt var uklart 
om denne type sak skulle behandles av NSU.  

 

15/23 Anke på vedtak vedr klage på dommeravgjørelse 18.09.2022 
Vedtak: NSU anser at det ikke fremkommer nye opplysninger i saken, slik at vedtaket 
opprettholdes. Det vises til dommerens suverenitet.  
 

Bakgrunn: Utstiller har sendt inn anke vedr avslag på klage sak 92/22, vedr 

diskvalifikasjon av konkret hund, rase Berner Sennenhund reg.nr. NO59290/18, 

utstillingsid 220255. 

 
16/23  Regelverk for Landslagsuttak for Junior Handling 

Vedtak: NSU har pr mail datert 10.02.23 presisert at for 2023 følges regelverket for uttak av 

Landslag for Junior Handling.   

Bakgrunn: Det foreligger vedtatte regler for uttak av Landslag. I 2020, 2021 og for 2022 så har 

det vært avvikende praksis pga Covid. For 2023 så har vi ikke Covid-hensyn da hele 2022 var 

et normalt år for utstillinger og JH-konkurranser. 

17/23 Endring av aldersbestemmelse for klasseinndeling i Junior Handling 



Vedtak: NSU har etter å ha mottatt forslag fra KG Junior Handling, behandlet saken pr mail og 

har den 13.02.23 vedtatt at følgende tekst tas inn i regelverket:  

4.1 Konkurransen er åpen fra den dagen de fyller 10 år og ut kalenderåret de fyller 18 

5.0 Konkurransen er åpen for alle fra den dagen de fyller 10 år og ut det kalenderåret de fyller 
18 år. 

Yngste klasse er åpen for alle fra den dagen de fyller 10 år og ut det kalenderåret de fyller 13 
år. 

Eldste klasse er fra det kalenderåret de fyller 14 år og ut det kalender året de fyller 18 år. 

Bakgrunn: Det er ikke samsvar i regler for juniorhandling i forhold alder for deltagelse, og ulik 

aldersbestemmelse i punk 4 og 5. Saken ble forelagt NSU på møtet i desember. NSU fattet da 

følgende vedtak i sak 112/22: NKKs særkomite for utstilling ønsker at forelagte sak sendes KH 

Junior Handling for behandling og innstilling til vedtak. 

18/23 Disiplinærsaker - Sak NKK-2023-01-Y0Q3F5 – unntatt offentlighet 

 Vedtak: NSU ser ikke at det er grunnlag for å vedta en reaksjon i denne saken.  

  

Eventuelt 

• NKU Show committee meeting – Avholdes 6.mars 

Innmeldte saker er foreløpig:  

• Changes in the rules of each country 

• Harmonized rules in the NKU 

• New Regulations for FCI Dog Shows 
 

• NSUs leder inviteres til HS møte 14.mars fra 20-21 

 

• NKKs Dommerkonferanse – behov for å gå gjennom rutiner og hyppighet for dette.  

NSU ber om at saken settes opp på et nytt møte.  

 

• Ringsekretærutdannelsen - kan gå kurset og ta elevarbeid uavhengig av alder, mens 

autorisasjonen skjer ikke før man fyller 18. KG ønsker tydeligere regelverk. NSU ber 

om at saken settes på dagsorden til et annet møte 

 

• Mandater til alle underkomiteer – behov for å gå gjennom alle mandatene. NSU ber 

om at saken settes på dagsorden til et annet møte 

 

 
Møtedatoer i 2023 

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



 


