
 

ENKEL VEILEDNING I Å ARRANGERE AVDELINGSUTSTILLING I NSK  

 

→ Planleggingen bør starte ca 2 år før utstillingen skal finne sted.  Ved skifte av styre etter 

avdelingens årsmøte, ta raskt rede på hvilke forberedelser til årets utstilling som er gjort av 

avtroppende styre.    

Det bør velges en utstillingskomitè –  

Utstillingskomiteen bør bestå av følgende personer: • utstillingens leder • utstillingens sekretær • 

utstillingens kasserer • utstillingens plassjef • ansvarshavende for sekretariatet, premiestand, 

parkering og kjøkken. 

Merk at NKKs lover sier at det alltid skal velges en utstillingsleder, hund som er registrert på 

utstillingsleder kan ikke stille den dagen utstillingen finner sted!!   

Man søker om å arrangere utstilling på NKKs klubbsider, søknadsfrist for avdelingene er 31. 

desember 2 år før, altså søker man om utstilling i september 2019, skal det søkes innen 31. desember 

2017.  

Er du usikker på om det er søkt om utstilling for neste år, gå inn på klubbsidene og velg «vedlikehold 

av utstillinger. 

→ Valg av dommer, dette bør også starte i god tid, mange dommere kan være fullbooket tidlig.   

Når man spør en dommer om å dømme, så spør også samtidig om h*n skal, eller har sagt ja til å 

dømme i nærheten i samme tidsrom.   NB – om dommeren har sagt ja til å dømme på en NKK 

utstilling i nærheten, så kan det fort være at dommeren får tildelt spanielrasene av NKK, selv om 

vedkommende ikke er klar over hvilke raser h*n dømmer når dere spør.    Dommeravtale ligger på 

nkk.no, og skal sendes dommeren når avtale er gjort.    

Liste over dommere som dømmer spaniels i gr 8 finner dere på NKK.no under Arrangør/frivillig, trykk 

så på fanen Dommerguide (eksteriør).  Det finnes også mye annet nyttig informasjon for arrangører 

på NKK.no.  Les Veiledning for utstillingsarrangører!!  Alle papirer man trenger, så som 

oppgjørsskjema for dommere og ringpersonell står i veiledningen og skal tas med på utstillingen. 

Under fanen Prøvedommere/annet personell finner dere  også liste over autoriserte ringsekretærer. 

 

NB – bruk av engelsk dommer:  

Klareringsanmodning skal sendes NKK senest 4 måneder før utstillingsdato! Det er innført en 

betydelig innskjerping av rutinene.   



 Dersom det ikke er søkt klarering av dommer senest 4 måneder før utstillingsdato vil det kunne få 

konsekvenser for arrangørs senere arrangementer! Ved dommers sykdom-frafall gjelder ikke denne 

regelen, men da må klubben ta kontakt med NKK straks klubben får informasjon om dommerforfall.  

Klareringsanmodningen skal inneholde:  

• Utstillingsarrangør, tid og sted for utstilling • Dommers navn og hjemland • Raser vedkommende 

skal dømme.  SE VEILEDNING FOR UTSTILLINGSARRANGØRER PÅ NKK.NO  

 

I enkelte tilfeller kan det være lurt å ha en egen dommer som skal dømme valper klar tidlig.  Dette 

trenger ikke å være en autorisert dommer.   En dommer kan kun dømme 100 hunder totalt på 

avdelingsutstilling, 80 hunder på NKK utstilling, det lønner seg derfor å anskaffe egen dommer til 

valpene om antall påmeldte totalt nærmer seg 80.   Skal dommeren dømme over 80 hunder må det 

foreligge skriftlig avtale med dommeren, som legges ved søknaden til NKK. 

 Har man egen dommer til valpene så bør det være en egen ring til dette, og husk da også 

ringsekretær og skriver i den ringen.   Om man havner på rundt 100 hunder totalt, så vil de aller 

fleste dommere også dømme valpene!  Husk skriftlig avtale!!  

Det finnes mange erfarne personer i NSK som har god oversikt over hvilke som dømmer 

spanielrasene hvor og når, og de hjelper gjerne uerfarne arrangører slik at man skal få arrangert en 

best mulig utstilling.     

NB – en gylden regel, (så langt det lar seg gjøre) forut for, og under utstillingen følges dommer opp av 

personell som ikke skal i ringen.   Dommere innkvarteres ikke privat hos arrangør.  

→ Ringsekretær og skriver – dette bør også ordnes i god tid, en skriver trenger ikke være veldig 

erfaren som skriver, om man har en erfaren dyktig ringsekretær, det er ringsekretæren som har 

«kontroll» i ringen, og anskaffer man en med lang fartstid og erfaring, så slipper man som arrangør 

mye jobb og mange spørsmål på selve utstillingsdagen.   Det finnes grupper på FB for både 

ringsekretærer og skrivere, samt som tidligere nevnt, liste over autoriserte ringsekretærer finnes på 

NKK.no, og NSK har også mange dyktige personer blant sine medlemmer.   

→ Premier og rosetter – rosetter bestilles hos Rosettfabrikken innen 1. desember året før via 

medlemsbutikken til NSK, de sendes da som regel ut i januar/februar – OBS fakturaen på rosettene 

ligger i pakken, så åpne pakken når den kommer, sjekk at dere har fått det som er bestilt og at 

trykket på rosettene er riktig.   Er ikke dette blitt gjort så er Rosettfabrikken veldig fleksible, sjekk 

imidlertid opp minst 2 mnd før utstillingen om dere har nok rosetter, ta en tlf til Rosettfabrikken og 

de fikser det du mangler.     NSK premiekort bestilles via medlemsbutikken til NSK, mailadr finnes på 

hjemmesiden.  Husk å bestill i god tid før utstillingen!  

→ Premier til utstillerne og til ringpersonell må ikke glemmes! 

Royal Canin gir mange og fine premier, man skal søke minst 4 uker før utstillingen, søkes via 

sidene til RC. 

Gave til dommeren og en liten oppmerksomhet til skriver og ringpersonell er vanlig i tillegg til 

honoraret de får.  Honoraret er fastsatt og står på oppgjørsskjemaet på NKK. 

Premier til vinnerne – lag lister over hva som skal deles ut i ringen, f.eks gavepremier til 

bir/bim – ringsekretær holder styr på dette om h*n får liste.   



Flere avdelinger har ferdige lister, spør gjerne andre avdelinger om å få deres lister for tips og 

råd – alle avdelinger trenger ikke å finne opp kruttet på nytt for hvert nytt styrevalg.   

→ Arrangere Barn og Hund i pausen?  Dette er ikke nødvendig, men utrolig hyggelig, samt at det 

kan bli litt ekstra kroner i klubbkassa, barn og hund meldes på på stedet i sekretariatet – åpne opp 

for at også ikke-påmeldte hunder kan være med i barn og hund, det er morgendagens utstillere vi ser 

der   Dommer for Barn og Hund kan være en som allikevel er på plassen, men bør annonseres og 

være spurt på forhånd.   Premier – barn synes rosetter er stas, og premiene trenger ikke å koste 

stort, det beste for barna er at de opplever at de har hatt en hyggelig opplevelse med sin hund   

→ Annonsering 

Alle utstillinger annonseres i Våre Spaniels, husk dead-line og lang trykketid, annonse sendes 

6-7 mnd før så man får det med før frist for påmelding går ut.   I disse sosiale medie tider når 

man også mange om man lager et arrangement på Facebook, og hyppig deler på FB og 

oppdaterer med antall påmeldte pr rase etc.  

 

→ Dog web arra 

Husk og åpne for webpåmelding i god tid før utstillingen, det kan gjøres via klubbsidene i 

NKK.  Her produserer man også katalog, startnummer og pm til utstillerne.  Har man ikke 

erfaring med arra, så kontakt en avdeling som har erfaring så hjelper de gjerne til.  

NB – kritikkskjemaer bestilles fra NKK senest 3 uker før utstillingen på mail, se hjemmesiden 

til nkk for mailadresse.  Mailen skal inneholde sted og tid for utstillingen, ref.nr og arrangør 

og hvem regning for utstillingsmateriell skal sendes.  Husk også å bestille for valper, da det 

ikke er automatikk i at de gjør dette.   

Husk også registrering av resultater etter utstillingen, og ferdigmeld den i arra.  

→ Utstillingsdagen 

RIGGING: man trenger ringbånd, som kan bestilles fra RC sammen med at man bestiller 

fòrpremier.  Et dommertelt (utstillingstelt), bord og stoler.    

SEKRETARIATET:  Må være bemannet hele dagen, helst med 2 personer!!  Her løses premier 

inn, og de som står i sekretariatet får som regel alle spørsmålene i løpet av dagen.  Ha en 

perm med alle papirer i, utstillingsreglement, veiledning for utstillingsarrangør, 

oppgjørsskjema for dommer og ringpersonell,  startnummer til manuelt påmeldte, blanko 

startnummer i tilfelle noen ikke har fått skrevet ut sine nummer hjemme, lister over 

premiering, liste over rase- og bis premier etc.    

NB – halv pris til veteraner på NSK sine utstillinger kan ikke legges inn i dogweb i forkant, 

etter påmelding, gå inn i dogweb, før på «for mye betalt + sum», skriv ut liste over hvilke som 

skal ha igjen 50% av påmeldingsavgiften og betal tilbake på utstillingsdagen.  

 

 

 

 



 

 


