
Protokoll med innstillinger til møte i 

NKKs særkomite for utstilling nr. 10/20 

22. juni 2020 kl. 1200 på Teams  

 

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

Hjelmtvedt, Hugo Quedo og Anne Buvik 

 

Forfall: -- 

 

Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. O. Njøten  

 

 

46 PROTOKOLL FRA MØTE 9/20 – 4. juni 2020 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 9/20 – 4.6.2020. 

Protokollen er tidligere godkjent på epost.  

 

47 REVIDERING AV VEILEDER OG MANUAL FOR UTSTILLINGER I FM 

KORONAPANDEMIEN 

Det er behov for å vurdere enkelte endringer i veiledningen og manualen som følge av 

åpning for flere personer samlet på arrangementer fra 15.6.2020, samt at det er åpnet for 

innreise til Norge uten karantene. 

 

 Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok revidert veileder og manual for utstillinger i fm 

koronapandemien gjeldende fra 23.6.20. 

 

 

48 NKK TROMSØ – SØKNAD  

NKK Tromsø skulle vært avhold midt i juni, men ble avlyst som følge av 

smittevernrestriksjoner gitt av myndighetene fram til 15.6.2020. NKK region 

Troms/Finnmark ønsker å avholde NKK Tromsø 2020 på nytt tidspunkt i september 2020, 

samt at utstillingen gjøres om fra nordisk utstilling til internasjonal utstilling.  

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innvilge regionens ønske om å arrangere NKK 

Tromsø 2020 i september. Det søkes FCI om at utstillingen kan være internasjonal.  

 

49 NKK ROGALAND 2020 - ØNSKE OM 3 DAGERS UTSTILLING 
NKK region Rogaland ønsker å kunne fordele gruppene til bedømming over flere arrangementer og 

3 ulike dager i Rogaland i år.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  



NKKs Særkomité for utstilling innvilget ikke å utvide NKK Rogaland til å gå over 3 dager, 

da dommere mv. allerede er ferdig invitert samt at det er planlagt mange rasespesialer 

samme helg som NKK Rogaland, som da vil kunne få store utfordringer.  

 

50 NKK LILLESTRØM 2020 - AVLYSES 

NKK Lillestrøm/Dogs4All skal opprinnelig holdes i november 2020. Norges Varemesse 

har sendt inn forslag til veileder til Helsedirektoratet som ville gjort det mulig å 

gjennomføre, gitt at det åpnes for at flere personer kan samles. Foreløpig har de ikke fått 

noen tilbakemelding fra Helsedirektoratet som tilsier at slik tillatelse vil bli gitt før 

sommerferien.  

Særkomiteen har ønsket å ta stilling til hvorvidt Dogs4All i sin ordinære form kan 

gjennomføres eller innen utgangen av juni.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomité for utstilling vedtok at NKK Lillestrøm/Dogs4All 2020 avlyses i sin 

ordinære form som følge av koronapandemien og dens restriksjoner. Det vil bli vurdert 

mulighet for å kunne gjennomføre et annerledes arrangement/eksteriørutstilling.  

 

Møtet avsluttet kl. 13.40 

Neste møte: Ikke fastsatt  

 

 

I etterkant av møtet hadde NSU møte med NKK region Innlandet v/Roger Åsheim som 

ledd i planlegging og organisering av NKK Lillehammer.  


