
REFERAT 

møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 1/17 

mandag 13.februar 2017 

i NKKs lokaler  

Til stede: Anders Tunold- Hanssen (leder), Johnny Mathisen, Eldri Kjørren, Hans Ole 

Stenbro, Anne Mette Sletthaug  

Forfall: -- 

Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten og Hilde Engeland som 

referent.  

 

1 REFERAT FRA MØTE NR. 7/16 7. DESEMBER 2016 

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 7/16 

– 07.12.16. 

 

2 FARGECERT NORSK PUDDELKLUBB 

NKKs særkomite for utstilling vedtok at tildeling av cert for puddelrasene består slik de er 

i dag.  

 

3 KLAGE PÅ UTSTILLER - LETOHALLEN 

NKKs særkomite for utstilling vedtok at utstiller ikke får ytterligere disiplinær reaksjon 

enn vedkommende allerede har fått ved å bli utvist fra ringen i henhold til 

utstillingsregelverket punkt 6. 

 

4 SØKNAD OM STORCERT 2018– NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS 

FORBUND 

NKKs særkomite for utstilling vedtok at Norske Dachundklubbers Forbund kan tildele 

storcert under arrangementet «Nordisk Dachshundvinner 2018».   

 

5 TILLITSVERV I NKK OG INNTEKSTBRINGENDE VIRKSOMHET 

NKKs særkomite for Utstilling tok notatet til orientering.  

 

6 UTSTILLINGSREGLER OG DELTAKELSE CHAMPIONKLASSE 

NKKs særkomite for utstilling anbefaler at det innføres obligatorisk registrering av 

championat tittel for å kunne stille i championklasse, men har betenkeligheter ved 

gebyrets størrelse og anbefaler at Hovedstyret ser på alternativ med et lavere gebyr.    

 

7 GJENNOMGANG AV KOMITEER UNDER SÆRKOMITE FOR UTSTILLING 

NKKs særkomite for utstilling gjennomgikk mandatene for de kompetansegrupper/ 

komiteer som ligger til særkomiteen, og ønsker at mandatene justeres slik det er naturlig 



som følge av opprettelse av særkomiteen. Kompetansegruppene/komiteene inviteres til å 

spille inn ev. andre behov og ønsker for oppdatering eller endring i mandatene.  

 

Representant(er) fra Dommerutdanningskomiteen (DUK), Utstillingskomiteen(UK), 

kompetansegruppe for ringsekretærer og Standardkomiteen inviteres til møte og dialog 

med særkomiteen i aprilmøtet. Tema vil være erfaringer innenfor eget område, tanker 

fremover, mandatet, forventninger til særkomiteen mv.    

  

8 ORIENTERING OM FCI SHOW COMMISSION OG JUDGES COMMISSION 

Anders Tunold-Hanssen som er NKKs FCI- representant i disse kommisjonene orienterte 

kort om hva som ble gjennomgått i møter avholdt i februar 2017. Referat fra disse møtene 

vil bli ettersendt særkomiteen når det foreligger.  

 

9 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 

Tirsdag 28. mars 2017 kl. 1700 i NKKs lokaler 

xx 

 

 


