
REFERAT 
fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 4/17 
mandag 15.mai 2017 

i NKKs lokaler  

Tilstede: Anders Tunold- Hanssen, Anne- Mette Sletthaug, Eldri Kjørren, Hans- Ole Stenbro, 
Johnny Mathisen 

Referent: Marianne Ono Njøten 

 

 
25 REFERAT FRA MØTE NR. 3/17 24. april 2017 

NKKs særkomite for Utstilling godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 3/17 
– 24.04.17. 
 

26 SØKNAD OM DISPENSASJONS FOR Å STILLE UT KUPERTE HUNDER – 
NORSK BRETON KLUBB 
Administrasjonen har mottatt søknad fra Norsk Breton Klubb som i forbindelse med sin 
jubileumsutstilling ønsker å søke dispensasjon fra regelverket vedrørende kuperte hunder. 
I henhold til «forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/ eller hale 
kupert» §5 kan det søkes dispensasjon fra forbudet i § 4 for «internasjonale mesterskap» 
og «tittelutstillinger».   
Vedtak: NKKs Særkomite for Utstilling ser ikke at forskriften åpner for muligheten for å 
søke dispensasjon for denne type utstilling og avviser derfor søknaden.  
 

27 ORIENTERING OM REFERAT FRA FELLESMØTE I SOCHI FOR JUDGES- 
OG SHOW COMMISSIONS 
NKKs Særkomite for utstilling orienteres om møtet av NKKs representant, Anders 
Tunold- Hanssen.  
 

28 UTARBEIDELSE AV STRATEGISK PLAN – UTSTILLING I ET LANGSIKTIG 
PERSPEKTIV 
Særkomiteen er satt til å arbeide med en strategisk plan i forhold til hvilken retning 
utstilling som «sport» skal gå. Arbeidet med en strategisk plan vil være en løpende sak 
fremover.  
 
Dokumentet som er utarbeidet utkast på sendes til de regionene som arrangerer NKKs 
utstillinger pr i dag, dvs. regionene i Rogaland, Hedmark/Oppland, Troms/Finnmark, 
Nordvestlandet. 
 
De klubbene som stiller på dialogmøte inviteres til å komme med innspill.  



 
29 MØTE MED UNDERGRUPPER/ KG 

NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) var på møte med særkomiteen. I invitasjonen er 
det også orientert om notat utvalget som bl.a ser på økonomisk støtte til 
dommerutdanning, jf. RS 2016 vedtak. Innspill fra kompetansegruppe for ringsekretærer 
ble også videreformidlet. 

Utstillingskomiteen og standardkomiteen inviteres til møte 13.6.17. 

 

 


