
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 7/20 

12. mai 2020 kl. 1200 på Teams  

 

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

Hjelmtvedt, Anne Buvik, Hugo Quedo og Karl Eddie Berge (sak 32) 

 

Ikke til stede: -- 

 

Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Brenna og Marianne Ono Njøten.  

Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

 

32 NKK TRONDHEIM 2020  

Mulighetene for å kunne avholde utstillingen i Trondheim er utredet og vil kunne 

gjennomføres med tilpasninger. Karl Eddie Berge organiserer klubber i området som 

fungerer som teknisk arrangør. De ulike tilpasningene og løsningene for organisering ble 

diskutert. 

FCI har gitt dispensasjon for bruk av kun norske dommere (intenasjonal utstilling), og The 

Kennel Club er orientert om at Crufts kvalifiseringen er flyttet fra NKK Sandefjord til 

NKK Trondheim.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKK Trondheim gjennomføres med tilpasninger for å ivareta gjeldende smittevernregler.  

 

33 NKK LILLEHAMMER 

NKK region Innlandet har i epost av 12.5.2020 gitt tilbakemelding om at regionen ikke 

ønsker å ta på seg ansvaret med å arrangere denne utstillingen i år.  

Særkomiteen ønsker at utstillingen skal holdes, med de tilpasninger og den tilrettelegging 

som er nødvendig av hensyn til smittebegrensning.   

  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling besluttet at NKK Lillehammer avholdes med tilpasninger, 

gitt at dette er mulig i hht myndighetenes smittevernregler.  

NKK region Innlandet tilbys å være teknisk arrangør. Alternativt finner særkomiteen og 

administrasjonen annen tilfredsstillende løsning i fht teknisk arrangør.  

Norsk Vinner 2020 flyttes fra NKK Lillestrøm til NKK Lillehammer. 

 

 



34 JUNIORHANDLING  

Det er behov for avklaring rundt hvordan uttak av NKKs og Norges representanter i 2021 

til Crufts, FCI World Dog Show og FCI European Dog Show. Dette fordi mesterskap som 

i år er avlyst, har vært lagt til grunn for uttak av deltakere.  

Særkomiteen diskutert ulike muligheter knyttet til dette. Eventuell samling for 

juniorhandlere med offisiell/uformell konkurranse må avklares i fht kostnader, hva som 

dekkes av den enkelte mv. Landslagsleder utarbeider forslag til budsjett.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vil behandle saken i neste møte.  

 

Neste møte: 20. mai kl. 12.00 på Teams 

 


