
Protokoll 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 4/19 
2. mai 2019 

i NKKs lokaler 
 

 

 

Tilstede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Roger Sjølstad, Christine Sonberg, Hugo 
Quevedo og Per Iversen. 

Meldt fravær: Marianne Holmli. 

Fra administrasjonen møtte: Hilde Engeland, Torbjørn Brenna og Haakon Rognsaa Arnesen 
(protokoll). 

 

 
 
26 PROTOKOLL FRA MØTE 3/19 28. MARS 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 3/19 
– 28.03.19. 
 

27  SØKNAD OM TILDELING AV EKSTRA STORCERT 
 

Hvit Gjeterhundklubb har siden 2013-2014 vært medlem i FBBSI (Fèdèration Berger 
Blanc Suisse Internationale), som er den internasjonale raseklubben til Hvit Gjeterhund.  

FBBSI har hvert år en utstillingscup, hvor alle medlemsland kan få arrangere en til to 
utstillinger som er tellende i cupen.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for Utstilling vedtok at Hvit Gjeterhundklubb kan tildele klubbens rase 
storcert under FBBSI Winner Cup – utstillingen i 2020. 

 

 



28 KOSTNADSDEKNING TIL DOMMERE NKKS UTSTILLINGER 

Særkomiteen og Utstillingskomiteen ønsker å diskutere praksis rundt utbetaling og 
kostnadsdekning for dommere på NKKs utstillinger, da dette omtales som problematisk fra 
inviterte dommere. Gjeldende praksis er at utenlandske dommere får utbetalt 
dommerhonorar i kontant på utstillingsplassen, og øvrige reisekostnader refundert til konto 
1-2 uker etter utstillingen, gitt at nødvendig dokumentasjon for utgifter er sendt inn. 
Norske dommere får hele oppgjøret pr. bank. Administrasjonen bestiller som hovedregel 
flybilletter, slik at dommere ikke må forskuttere dette.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling ber administrasjonen om å innhente ytterligere informasjon 
fra de andre nordiske landene om oppgjørsrutiner. Saken behandles videre på neste møte.  

 
 

29 HENVENDELSE VEDRØRENDE BUDSJETT JUNIORHANDLING 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling tok henvendelsen fra lederen av KG juniorhandling til 
orientering 

 

 

30 HENVENDELSE VEDRØRENDE ENDRING I UTSTILLINGSREGELVERKET 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling tok henvendelsen fra Norsk Puddelklubb til orientering 

 

 

31 MANDAT FOR NKKS SÆRKOMITÉ FOR UTSTILLING 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite vedtok å oversende revidert forslag til mandat for særkomiteen til NKKs 
Hovedstyre 

 

 

 



32 NORSK EURASIERKLUBB – SØKNAD OM AVHOLDELSE AV UTSTILLING 
 
Norsk Eurasierklubb søkte om å avholde utstilling med lydighet på Vålerbanen i 2020. På 
grunn av spesielle forhold i klubben ble ikke søknaden sendt innen søknadsfristen. 
Klubbens ekstraordinære årsmøte ønsket at det skulle søkes om at klubben kan avholde 
utstillingen. 

Saken ble behandlet på e-post i forkant av møtet 2. mai 2019. 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs særkomité for utstilling godkjente Norsk Eurasierklubb søknad om å avholde 
utstilling på Vålerbanen i juli 2020.  

 

 

33 ORIENTERING DOGS4ALL 2021 

 Sak unntatt offentligheten. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling tok saken til orientering. 

 

 

 

Neste møte: 3. juni 2019 kl. 13.00 

 


