REFERAT
fra møte i
NKKs særkomite for utstilling nr. 5/17
mandag 13.juni 2017
i NKKs lokaler
Tilstede: Anders Tunold- Hanssen, Eldri Kjørren, Johnny Mathisen, Hans- Ole Stenbro og
Anne- Mette Sletthaug
Referent: Hilde Engeland

30 REFERAT FRA MØTE NR. /17 15. mai 2017
NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 4/17
– 15.05.17.
31 ENDRING I REGELVERKET FOR AUTORISERING AV
EKSTERIØRDOMMERE
I forbindelse med utdanning av nye eksteriørdommere har det vært forvirring omkring
tolkning av regelverket når det gjelder aspiranters anledning til å benytte egne skrivere.
DUK har drøftet problemstillingen, og har konkludert med at det er en fordel for alle
parter om aspiranter som ønsker det, kan benytte skriver, uten at det må klareres med
DUK. Det sikrer et mer smidig og raskere aspirantarbeid, til glede for dommeren og
utstillerne i den aktuelle ringen.
Vedtak: NKKs Særkomite for Utstilling vedtok at aspiranter som ønsker det, kan få
benytte skriver under aspirantarbeidet. Kandidaten må selv organisere dette, og skal ikke
belaste arrangør med oppgaven. Autoriserte eksteriørdommere og dommere under
utdanning kan ikke benyttes som skrivere.

32 KLAGE PÅ DOMMER
I etterkant av NK- utstillingen helgen 22.april har administrasjon mottatt en klage på en
dommers måte å håndtere hund på. I følge klager skal dommer ha påført hunden smerter.
Vedtak: NKKs Særkomite for Utstilling kan ikke finne det bevist at dommer har påført hunden
smerter. Klagen avvises.

33 MØTE MED UNDERGRUPPER/ KG
NKKs Utstillingskomite (UK) var på møte med særkomiteen. I invitasjonen er det også
orientert om notat utvalget som bla ser på økonomisk støtte til dommerutdanning, jf RS
2016- vedtak.

Utstillingskomiteen var representert med alle sine medlemmer og det ble en konstruktivt
møte med gode innspill.
34 KVALITETSSIKRING AV INTERNASJONALE OG NORDISKE
UTSTILLINGER
Som en del av Særmkomiteens arbeid med en strategisk plan for utstillingsdelen i NKK
fremover, og med bakgrunn i endel konkrete tilbakemeldinger som er kommet fra miljøet
etter enkelte av våre utstillinger, ønsker Særkomiteen å bestille en ”manual” for
kvalitetssikring av disse arrangementene. Spesielt ønsker Særkomiteen å se på:
-

Håndteringen av våre dommere som våre gjester, spesielt i forhold til utenlandske
dommere som ikke er så vant til å reise innen Norge.
Kvalitet og størrelse på ringer (resering/gruppering)
Parkeringsfasiliteter
Sanitæranlegg, da spesielt på utendørsutstillinger
Kvalitetssikring av kommunikasjon til utstillere ved avvik i forhold til oppsatte planer
Kvalitetssikring av teknisk utstyr.
Innføring/ tilbakeføring av premielister i ringen, for å sikre gjennomføring dersom
teknikken streiker samt unngå bruk av katalog som ringsekretærverktøy.

Ønskelig med tilbakemelding fra administrasjonen så snart som mulig, men innen midten av
juli.

Neste møte: tentativt 15.august

