
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 3/20 

17. april 2020 kl. 1200 på Teams  

 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Ann W. Stavdal, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg, Lars 

Hjelmtvedt, Anne Buvik og Hugo Quedo 

 

Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten og Cecilie Holgersen. Protokoll ved M. 

O. Njøten  

 

 

 

20 KONSEKVENSER KORONAPANDEMIEN – MULIG ORGANISERING AV 

UTSTILLINGSAKTIVITETER FREMOVER 

Særkomiteen har hatt flere idemøter med administrasjonen for å se på muligheten for 

aktiviteter innenfor utstillingssektoren fremover, gitt smittevernregler som myndighetene 

har satt knyttet til koronapandemien. Etter hvert som det gis åpning for mer aktivitet 

ønsker særkomiteen å legge til rette for at det kynologiske arbeidet kan videreføres 

innenfor rammene som gis av myndighetene. 

Det arbeides med en veiledning som åpner for ulike muligheter for raseklubber til å 

avholde terminfestede arrangement, med tilpasninger til situasjonen på kort og mellomlang 

sikt. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling arbeider videre med utkast til veileder for 

utstillingsarrangører vedrørende eksteriørbedømmelse og utstillinger innenfor gjeldene 

smittevernregler. 

 

21 ÅRSKONKURANSER 2020 UTGÅR 

Koronapandemien har medført at flere av NKKs utstillinger i 2020 er avlyst. Det er trolig 

at NKKs utstillinger også etter 15.6.2020 må tilpasses smittevernregler. Årskonkurranser 

innenfor utstillingsområdet (Bamsevinner, beste veteran, beste avlshund, mestvinnende 

oppdretter, beste norske hund) kan således ikke gjennomføres etter intensjonen i 2020, og 

det anses lite hensiktsmessig å kåre vinnere basert på langt færre utstillinger enn normalt.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at årskonkurranser innen utstillingsområdet utgår 

for 2020. 

 

22 JUNIORHANDLINGKONKURRANSER 2020 UTGÅR 

Koronapandemien har medført at alle utstillinger og prøver har måttet avlyses fra mars i år. 

Flere av NKKs utstillinger i 2020 er avlyst og det er trolig at alle utstillinger også etter 

15.6.2020 må tilpasses smittevernregler med ulike antallsbegrensninger mv ut 2020.  



Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at juniorhandling ikke skal arrangeres på utstillinger 

i NKK ut 2020. 

 

23 DISPENSASJON KNYTTET TIL AUTORISERTE RINGSEKRETÆRER VED 

NKKS UTSTILLINGER I 2020 

Særkomiteen arbeider med alternative organiseringsmodeller for om mulig å kunne 

avholde noen av NKK utstillinger fremover i 2020, og samtidig overholde 

smittevernbegrensninger i fm. koronapandemien.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å gi dispensasjon til også å benytte uautoriserte 

ringsekretærer ved NKKs utstillinger ut 2020. Dette for å sikre smittebegrensning og 

samtidig ha tilgang på kompetent ringpersonell. Bruk av ikke autoriserte ringsekretærer 

forutsetter at de som inviteres har inngående erfaring med utstillinger og er godt kjent med 

NKKs utstillingsregler.  

 

Neste møte: 24. april kl. 12.00. 

 

 

 


