
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 4/20 

23. 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. Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

 

24 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 1/20, 2/20 OG 3/20  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

Protokollene ble godkjent.  

 

25 TILDELING AV JUNIORCERT OG VETERANCERT – IVERKSETTELSE 

UTSETTES 

Koronapandemien har medført at alle aktiviteter ble avlyst eller utsatt fra og med 

13.3.2020. Dette har medført at blant annet all IT-utvikling i NKK er stanset, for å spare 

kostnader når inntekter uteblir. I hht NKKs utstillingsregler skulle bestemmelser knyttet til 

tildeling av junior- og veterancert iverksettes fra 1.7.2020. Pga. koronapandemiens 

konsekvenser vil dette ikke være mulig å iverksette i 2020.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at iverksettelse av bestemmelser rundt tildeling av 

juniorcert og veterancert utsettes foreløpig til 1.1.2021.  

 

26 EKSTERIØRDOMMERUTDANNING - UNNTAK 

Koronapandemien har medført at det ikke er anledning for utenlandske borgere å reise inn i 

Norge med mindre det er gitt særskilte unntak. Norske borgere som kommer fra utlandet 

må være 2 uker i karantene. Det er uklart når grensene åpnes igjen for utenlandske borgere, 

og karantene etter innreise oppheves.  

Dette medfører at det på utstillinger i Norge en tid fremover kun vil være anledning til å 

benytte norske dommere. DUK har derfor foreslått tiltak som gjør at flere dommere kan 

dømme ulike raser.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomité for utstilling vedtok forslag fra DUK som medfører følgende:  

a) Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett 

aspirantarbeid, vil kunne bli autorisert på rasen uten ytterligere arbeider. 

b) Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett elevarbeid, 

 vil kunne dømme rasen på dispensasjon, i første omgang ut 2020. Eventuelle 



dommeroppdrag vil bli godskrevet som aspirantarbeid, og vil kunne føre frem til 

permanent autorisasjon. 

c) Punkt a og b gjelder bare for dommere som har dømt minimum 10 offisielle utstillinger 

d) Dommere nevnt under punkt b kan bare dømme rasene de har fått dispensasjon for 

innenlands frem til permanent autorisasjon foreligger. 

e) Ordningen vil bli evaluert fortløpende av DUK, og endelig i januar 2021. 

f) Dommere som ønsker å delta i ordningen, må selv gi tilbakemelding om dette, sammen 

med en liste over aktuelle raser. 

På grunn av den store etterspørselen etter norske dommere som er ventet, oppfordres 

dommerne til å benytte seg av ordningen og å søke autorisasjon etter disse kriteriene. 

De som ønsker å benytte seg av ordningen, sender en liste over aktuelle raser, og oppgir 

hvilke de har utført elevarbeid på, og hvilke de har utført aspirantarbeid på til duk@nkk.no. 

Dommere som blir permanent autorisert, får tilføyd de nye rasene i FCIs dommerguide 

omgående. Dommere som får dømme på dispensasjon føres inn i et eget dokument, som 

gjøres tilgjengelig på nkk.no og for klubbene. Det vil gå klart frem av dokumentet at dette 

er dommere som er i utdanning på de aktuelle rasene og har gode kunnskaper, for å 

understreke at det ikke er slik at «alle er gitt muligheter for å dømme alt». 

Dommerne må også spesifikt i mailen til DUK gi tillatelse til at deres navn og e-mail 

publiseres på denne listen, for å imøtekomme bestemmelsene i EUs datadirektiv. 

 

27 KONSEKVENSER KORONAPANDEMIEN – MULIG ORGANISERING AV 

UTSTILLINGSAKTIVITETER FREMOVER 

Særkomiteen arbeider med en veiledning som åpner for ulike muligheter for raseklubber til 

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

mellomlang sikt. Arbeidet ble videreført i møtet.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling arbeider videre med utkast til veileder for 

utstillingsarrangører vedrørende eksteriørbedømmelse og utstillinger innenfor gjeldene 

smittevernregler. 

 

Neste møte: 30. april kl. 15.00. 
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