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Rasespesifikke championatregler for berner sennenhund 
 

På NKKs representantskapsmøte (høyeste myndighet i NKK) i november 2013 ble det vedtatt 

avvikling av «stor-certet» etter forslag fra Norske Elghundklubbers Forbund.  

Norsk Berner Sennenhundklubb ba om at behandling av forslaget måtte utsettes, og at det 

måtte sendes ut til høring. Dette ble ikke tatt til følge, og klubben stemte mot forslaget. 

Forslaget gjøres gjeldende fra 1. januar 2015.  

 

Dagens ordning for berner sennenhund er at man må ha tre cert for å få tittelen Norsk 

utstillingschampion. Et av disse certene må være vunnet på en NKK-utstilling eller på NBSKs 

hovedspesial (pinsetreffet). En konsekvens av at stor-certet faller bort, er at dette kravet ikke 

lenger foreligger og dermed er det tilstrekkelig med tre cert vunnet på en hvilken som helst 

utstilling for å bli Norsk utstillingschampion. 

 

Det er ventet at NKK vil komme med en justering av regelverket når man der har fått sett på 

konsekvensene av vedtaket.  

 

I Norsk Kennel Klubs championatregler av 01.01.2012, kapittel 2.1 går det fram at det er 

mulig å fremme eventuelle tilleggskrav for den enkelte rase for at disse skal kunne tildeles 

tittelen Norsk Utstillingschampion. 

 

I påvente av eventuelle nye regler for tildeling av tittelen Norsk Utstillingschampion fra 

NKK, ønsker styret i Norsk Berner Sennenhundklubb at det søkes NKK om at dagens ordning 

videreføres. Det vil si at et av de tre certene som utløser championatet, må være vunnet på en 

internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på NBSKs hovedspesial (pinsetreffet).  

 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Norsk Kennel Klubs championatregler kapittel 2.1 NORSK UTSTILLINGS-

CHAMPIONAT søker Norsk Berner Sennenhundklubb om at følgende tilleggskrav blir tatt 

med for at en berner sennenhund skal kunne få tittelen Norsk Utstillingschampion: 

 

”Minst  tt       ti i  t n            nn t    int  n s  n    tsti  in      n   t        

            s     n     nn n  n      s      s  si  ”  

 

Vi ber om at vedtaket gjøres gjeldende fra det tidspunktet dagens ordning med «storcert» 

bortfaller (01.01.2015) og inntil NKK eventuelt kommer med nye retningslinjer for tildeling 

av Norsk Utstillingschampionat. 

Punktet settes inn under «Tilleggskrav: Gruppe 2- Schnauzer, pincsher, molosser og 

sennenhunder». 


