
Protokoll 
med innstillinger til møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 5/19 
3. juni 2019 

i NKKs lokaler 
 

 

 

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

På telefon: Christine Sonberg 

Meldt fravær: Marianne Holmli. 

Fra administrasjonen møtte: Dag Christer Lie (sak 38), Elisabeth Steen og Haakon Rognsaa 
Arnesen (protokoll). 

 

 
34 PROTOKOLL FRA MØTE 4/19 2. MAI 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 4/19 
– 02.05.19. 
 

35  INNFØRING AV JUNIOR- OG VETERANCHAMPIONAT 
 

NKKs Særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat etter samme 
modell som DKK. 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling ønsker å innføre junior- og veteranchampionat fra 1.1.2020, 
og ba Administrasjonen fremlegge en kostnadsberegning. 

 

  



36 FJERNE KONKURRANSEN OM BESTE AVLSKLASSE OG BESTE NORSKE 
HUNDERASE 

Forslag fra Utstillingskomiteen om å fjerne konkurransen om beste avlsklasse og beste 
norske hunderase i BIS ringen. Begrunnelse: Det er få grupper som deltar.  

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å fjerne konkurransen om beste avlsklasse fra 
1.1.2020. NSU vedtok å endre konkurransen om Beste norske rase, slik at det på hver 
utstillingsdag kåres en vinner. Årskonkurranse opprettholdes. Statuttene revideres. 

 
37 KVALITETSSIKRING AV RINGSEKRETÆRUTDANNELSEN 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å sende sitt forslag til KG Ringsekretærer for 
uttalelse. Tilbakemelding innen neste møte den 7. august 2019.  

 

38 NKKS UTSTILLINGER 2021 - FORSLAG 
 

NKKs Særkomité for utstilling har gått igjennom den preliminære terminlisten for 2021 og 
vurderer endringer i terminlisten som å redusere antall utstillingsplasser fra 13 til 9. Det er 
ønskelig å heller lage dobbel og trippelarrangement hvor NSU mener at økonomien ved de 
forskjellige arrangementene vil bli bedre for NKK. 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok den foreslåtte terminlisten for 2021. NSU ber 
Administrasjonen om å innhente pristilbud for Hellerudsletta, Lillestrøm, Melsomvik og 
Kristiansand.  

 
39 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE 

KOSTNADSDEKNING TIL DOMMERE PÅ NKKS UTSTILLINGER 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering. Administrasjonen utarbeider 
forslag til informasjonstekst som sendes til dommere når de inviteres til NKKs utstillinger.  

 

  



40 ORIENTERING FRA STANDARDKOMITEEN 
  

NKKs Særkomité for utstilling tok saken til orientering 
 

 

Neste møte: 7. august 2019 kl. 13.00. 


