
Protokoll med innstillinger til møte i 
NKKs særkomite for utstilling nr. 10/19 

19. desember 2019 i NKKs lokaler/Teams kl. 12.00 
 
Til stede på video (Teams): Leif-Herman Wilberg, Marianne Holmli (fram til sak 92), Ann 
W. Stavdal, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg og Roger Sjølstad. 
 
Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten og Haakon Rognsaa Arnesen 
(protokoll). 
 
Meldt fravær: Hugo Quevedo. 
 
 

87 PROTOKOLL FRA MØTE 9/19 – 26. november 2019 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling godkjente formelt den fremlagte protokollen fra møte 9/19 
– 26.11.2019. 

 

88 BUDSJETT 2020 
RS 2018, sak 4 e) besluttet modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv. 
NKKs særkomite for utstilling må vurdere prioriteringer mv for andelen som skal forvaltes 
av særkomiteen.  

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok følgende tildeling knyttet til budsjett 2020:  

• Økonomisk støtte til eksteriørdommer under utdanning mot grunnautorisasjon, 
begrenset oppad til kr. 12.000. 
 

• Økonomiske støtte til eksteriørdommer under utdanning mot å bli autorisert for 
flere raser, begrenset oppad til kr. 6.000,-  
 

• Egenandelen i fm. økonomisk støtte for videreutdanning eksteriørdommere 
(reisestøtte i hht retningslinjer vedtatt av HS) settes til kr. 500,- pr. 
temakveld/dommerseminar i regi av AHF/raseklubber. Totalt budsjett knyttet til 
reisestøtte for eksteriørdommere settes til kr. 50.000,-. 
 

• Støtte eksteriørdommerkurs (i regi av DUK) kr. 100.000,- 
 

• Støtte eksteriørdommerkonferanser for raseklubber (ihht søknader fra 
klubber)- i tråd med gjeldende retningslinjer vedtatt av HS - totalt budsjett kr. 12.000,-
. NSU vil vurdere retningslinjene på dette området i løpet av 2020. 
Eksteriørdommerkonferanse januar 2020 - anslått budsjett kr. 250.000 - 300.000. NSU 
har tidligere vedtatt at egenandel fra deltakende dommere dekkes av fondet etablert av 



RS i 2018. Ved behov dekkes kostnader til konferansen av midler fra fondet.  
 

• Landslag juniorhandling – NSU ønsker at budsjettmidler til landslag for 
juniorhandling utelukkende skal benyttes til landslaget. Dvs. at ev. Kostnader til 
fellestreninger etc. ikke vil dekkes. NSU vedtok følgende støtte for juniorlandslaget 
for 2020:  

o Støtte til deltaker VM, EM og Crufts: kr. 3000,- i reisestøtte i hht retningslinjer 
vedtatt av HS. I tillegg tildeles kr. 2000,- ekstra til hver deltaker for 2020.  

o Støtte til deltakere Nordisk mesterskap, inkl. medreisende reserve: kr. 900,- 
(gjeldede regler) og i tillegg kr. 1200,- pr. Landslagsdeltaker. Inkl. Reserve for 
2020.  

o Kostnader til profileringstøy (vest/jakke til ev. nye landslagsdeltakere, samt t-
shirts ) - inntil kr. 2500,-. 

o Kostnader til reise og opphold for landslagsleder (dokumenterte kostnader) 
knyttet til Nordisk mesterskap – inntil kr. 10.000,-.  

 

 

89 ELEKTRONISK KATALOG 
Forslag fra NKKs Særkomité for utstilling om å vurdere elektronisk katalog i forbindelse 
med NKKs utstillinger, da dette burde være tidsbesparende og økonomisk fordelaktig. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innstille til HS om at det innføres elektroniske 
kataloger innen 2022, på i første rekke NKKs utstillinger. 
 

90 FORSLAG TIL DATOER FOR NKKS UTSTILLINGER I 2022, jf. SAK 85/19 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok datoer og steder for NKKs utstillinger i 2022.  

 

 

91 KLAGE PÅ BEDØMMING VED FITJAR OG STORD HKS UTSTILLING 
10.11.2019 
Skriftlig klage ble levert inn ved Fitjar-Stord Hundeklubb sin utstilling 10/11-19. Klagen 
gjelder bedømmelse av BIR chihuahua veteran. Klagen ble levert inn etter gjeldende 
regler, samme dag før utstillingen ble avsluttet og klagegebyr ble betalt inn kontant. 
Beløpet blir overført fra Fitjar-Stord Hundeklubb, merket klage på bedømming, ID og navn 
på klager. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å gi klageren medhold i klagen.  

 

92 VALPER 4-6 MÅNEDER PÅ NKKS UTSTILLING I TROMSØ 2020 



NKK Region Troms/Finnmark søker om å få lov til å ha med valper 4-6 måneder på 
utstillingen i juni 2020. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å gi NKK Region Troms/Finnmark dispensasjon til 
å ha med valper 4-6 måneder på NKKs utstilling i Tromsø i juni 2020. Regionen pålegges 
å sende ut et evalueringsskjema til valpenes eiere vedrørende deres erfaringer/opplevelser 
rundt deltakelsen, da NSU ønsker å bruke disse erfaringene i sitt videre arbeid. 

 
 
 
93 ORIENTERINGSSAK DOGS4ALL 2019 

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

 
 
 
94 DISPENSASJON UTSTILLING SAMTIDIG MED NKK TROMSØ 

Nordhordland Hundeklubb (NHK) og Norsk Dobermann Klub Bergensgruppen (NDK 
Bergensgruppen) har planlagt og terminfestet utstilling 13.-14.juni 2020 samtidig med 
NKK Tromsø. De søker om dispensasjon til å avholde utstillingen på tross av at dette ikke 
er en rasespesial.  

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å gi klubben dispensasjon til å avholde utstillingen 
på grunnlag av en helhetsvurdering.  

 
 
 
95 AHFS FORSLAG TIL OPPDATERT SKJEMA FOR INVITASJON AV 

DOMMERE 
 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å utsette saken til neste møte.  

 

 

 
 

  



96 OPPNEVNINGER  

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å oppnevne følgende sammensetninger i komiteer 
og utvalg: 

Kompetansegruppen for ringsekretærer 
 
Rune Sørli 2 år 

Anette Søhagen 1 år 

Aina Renate Tangen 2 år 

 
Utstillingskomiteen 
 
Ann W. Stavdal 1 år 

Marianne Holmli 1 år 

Frode Jevne 2 år 

Petter Steen 1 år 

Mette Tufte 1 år 

Børge Espeland  2 år 

Bjørg Foss 2 år 

 
 

Dommerutdanningskomiteen (DUK) 
 
Anne Buvik (leder) 2 år 

 
John Smedbakken 1 år 

 
Marianne Holmli 1 år 

 
Arne Foss 2 år 

 
Leif Ragnar Hjorth 2 år 

 
   
Kompetansegruppen for Juniorhandling 
 
NSU vedtok å ikke oppnevne 
medlemmer for Kompetansegruppe for 
Juniorhandling for 2020. NSU ivaretar 
KGs oppgaver. Hugo Quevedo 
oppnevnes som landslagsleder.  

 
 

  
 

   



Standardkomiteen 
 
Helge Kvivesen 1 år 

 
Christine Sonberg 1 år 

 
Ralf Campbell 1 år 

 
 

Standardkomiteen tilknytter seg midlertidig arbeidsgruppe som bistår ved ajourføring 
av rasestandardene. Dette gjøres i samarbeid med NSU, Standardkomiteen og 
administrasjonen.  

 

 

97 DISIPLINÆRSAKER ANMELDT AV NSU - UTTALELSER 

Sakene er unntatt offentligheten, jf. Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker for NKK (SD) 
§ 19. 

 

 

98 DISIPLINÆRT FORHOLD - DOGS4ALL 2019 
Sakene er unntatt offentligheten, jf. Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker for NKK (SD) 
§ 19. 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok å ikke anmelde saken på bakgrunn av den innsendte 
dokumentasjonen.  

 

 
99 NKKS UTSTILLINGSREGELVERK 

NKKs utstillingsregler justeres årlig, blant annet med utgangspunkt i endringer behandlet i 
årsmøter i raseklubber året før. NKKs Hovedstyre vedtok videre i møte 28. august 2019 
sak 55/19 å innføre junior- og veteranchampionater på NKKs nordiske og internasjonale 
utstillinger med virkning fra 1.7.2020.  

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok NKKs utstillingsregler gyldige fra 1.1.2020.  

 

  



100 REVIDERTE CHAMPIONATREGLER PR. 1.1.2020 
NKKs championatregler justeres årlig, blant annet med utgangspunkt i endringer behandlet 
i årsmøter i raseklubber året før. NKKs Hovedstyre vedtok videre i møte 28. august 2019 
sak 55/19 å innføre junior- og veteranchampionater på NKKs nordiske og internasjonale 
utstillinger med virkning fra 1.7.2020.  

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling vedtok endringene i NKKs championatregler, for NSUs 
mandatområde, fra 1.1.2020 med unntak av junior- og veteranchampionat som vil gjelde 
fra 1.7.2020. 

 
 
101 ORIENTERING FRA NKKS HS-MØTE 15/2019 

 

Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomité for utstilling tok sak 99/19 vedrørende fullcertordningen til orientering. 
NSU gir innspill til høringens innhold innen 15. februar 2020.  

 
 

 

Neste møte: 6. februar 2020 kl. 12.00.  

 

 


