
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 2/20 

2. april 2020 på Teams  

 
Til stede på video (Teams): Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg, 

Lars Hjelmtvedt, Anne Buvik og Hugo Quedo, Mette Tufte (for Ann W. Stavdal) 

 

Fra administrasjonen møtte: -- 

 

 

I forkant av møtet informerte administrasjonen ved Torbjørn Brenna om NKKs situasjon 

og konsekvenser knyttet til koronapandemien, og ba om at særkomiteen tenker på ulike 

muligheter for å kunne gjennomføre arrangementer på utstillingssiden fremover, gitt 

endringer i myndighetenes smittevernregler.  

 

12 DU-SAK JUNIORHANDLING (unntatt offentlighet) 

 

Følgende vedtak ble fattet (publiseres ikke): 

NKKs Særkomite for utstilling besluttet at Christine Sonberg og Lars Hjelmtvedt 

utarbeider NSUs innstilling. NSU er av den oppfatning at saken ikke skulle vært fremmet 

for Domsutvalget.  

 

13 NKKS UTSTILLINGER I 2023 – FASTSETTELSE AV DATOER 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKS sørkomite for utstilling vedtok de foreslåtte datoer for 2023, med forbehold om at 

de ikke kollidere med nasjonale helligdager eller med datoer for Verdens- og 

Europautstillinger.  

 

14 SØKNAD OM STØTTE TIL NORDISK DOMMERKONFERNANSE I 2021 FOR 

JAGENDE SPISSHUNDER SAMT FINSK OG NORBOTTENSPITS 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at norske dommere som ønsker å delta på denne 

konferansen, kan motta støtte etter samme regler som for konferanser arrangert i Norge, jfr. 

Regler fastsatt av HS. Når det gjelder direkte støtte til arrangementet, vil dette kun være 

aktuelt når Norge er vertskap for en nordisk konferanse.  

 

15 SPØRSMÅL VEDRØRENDE TILDELING AV CACIB 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

Saken avvises da korrekte prosedyrer for protest ikke er fulgt, med protest rettet til NKK 



med innbetaling av protestgebyr. Kontakt med FCI har imidlertid brakt på det rene at det 

IKKE er anledning til å gi ut CACIB til en hund som ikke har vunnet sin klasse. Det vil bli 

tatt et initiativ overfor Nordisk Kennelunion for å presisere dette i forbindelse med 

avvikling av BHK/BTK i Norden, og for å få til en dekkende regelendring.  

 

16 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL 

VURDERE UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKK-UTSTILLINGER 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling oppnevnte Lars Hjelmtvedt som representant til 

arbeidsgruppen. 

 

17 INNSPILL TIL HØRING ANGÅENDE PRAKTISERING AV 

FULLCERTORDNINGEN – KONKRETE SPØRSMÅL 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling oversendte spørsmål som skal følge utkastet til høring, som 

er sendt tidligere.  

 

18 SKJEMA FOR EVALUERING AV NKKS UTSTILLINGER 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling tok det foreslåtte skjema til etterretning. 

 

19 NSUs MANDAT 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling ser det som fornuftig at grunnprinsippene i mandatet er det 

samme for NSU, Jakthundkomiteen og Brukshundkomiteen, og vil ta et initiativ til et møte 

mellom representanter for komiteene for å diskutere dette. Christine Sonberg tar initiativ 

på vegne av NSU.  

 

 

 

 

 


