
Protokoll fra møte i 
NKKs særkomite for utstilling  

nr. 13/20 
21. juli 2020 - på Teams  

 
 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Christine Sonberg, Lars Hjelmtvedt, 
Anne Buvik, Petter Steen og Hugo Quedo 
Forfall: -- 
 
Fra administrasjonen møtte: Marianne Ono Njøten. Protokoll ved M. O. Njøten  
 
 

54 PROTOKOLL FRA MØTE 10/20, 11/20 OG 12/20  
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 10/20 – 22.6.2020. 
Protokollen er tidligere godkjent på epost.  

NKKs Særkomite for utstilling godkjente protokollene fra møte 11/20 – 1.7.2020, og møte 
12/20 – 15.7.2020. 
 
 

55 SØKNAD OM FLYTTING AV EKSTRA STOR CERT FRA 2020 TIL 2021 
Norsk Boston Terrier Klubb har tidligere fått innvilget ekstra stor cert i fm 10 års jubileum 
i 2020. Pga. koronapandemien ble utstillingen avlyst og klubben har ønsket å flytte 
jubileumsutstillingen til 2021. Andre klubber har ikke tidligere fått anledning til å ekstra 
stor cert på jubileumsutstillinger dersom disse avholdes annet år enn det året jubileet 
inntreffer. Klubben har fått tilbud om å flytte utstillingen og stor certet til annet tidspunkt i 
2020.  
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling avslo søknaden fra Norsk Boston Terrier Klubb om å flytte 
ekstra stor cert i fm 10-års jubileum fra 2020 til 2021.  
 
 

56 KLAGE PÅ BEDØMMELSE – NKK TRONDHEIM 2020 
Administrasjonen har mottatt protest levert inn ved NKK Trondheim 27.juni 2020. 
Protesten omhandler bedømmelse av hund som fikk premiegrad 0 ved NKKs utstilling i 
Trondheim. 
 
Følgende vedtak ble fattet:  
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avvise protesten.  
 
 
 
 
 



57 UTTALSELSE FRA NSU PÅ DU-SAK 2020-18 
NKKs særkomite for utstilling er bedt om uttalelse i sak knyttet til hendelse med hund på 
utstilling. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok uttalelse i DU-sak 2020-18. 
 
 

58 NKK FAUSKE – STATUS 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  
 
 

59 NKK LILLEHAMMER – STATUS 
 
Følgende vedtak ble fattet 
NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  
 

 
60 NKK HARSTAD  

NKK Harstad skal i hht terminlisten avholdes 3. – 4. oktober 2020. Særkomiteen ønsker å 
diskutere om utstillingen bør avlyses da myndighetene ennå ikke har gitt signaler på 
antallsbegrensning mv. etter 1.9.2020.  

 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avlyse NKK Harstad 2020.   
Med smittevernrestriksjoner og de tilpasninger som er nødvendig er det svært krevende å 
arrangere mange utstillinger i løpet av sommeren og høsten. Blant annet blir det svært høyt 
trykk på dommere og andre frivillige, samtidig som NKK har redusert bemanning grunnet 
permitteringer.  
 
Særkomiteen mener det er mer hensiktsmessig med litt lenger opphold mellom 
utstillingene og ønsker å prioritere å få avholdt en to-dagers utstilling som erstatning for 
NKK Lillestrøm jf. NSU vedtak 50/2020.  
 

 
61 REVIDERING AV VEILEDER OG MANUAL FOR UTSTILLINGER I FM  
KORONAPANDEMIEN   

NKKs særkomite for utstilling ser med bakgrunn i at det nå er gjennomført en rekker 
utstillinger, at det er behov for å revidere veileder og manual for utstillinger i fm 
koronapandemien.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
NKKs Særkomite for utstilling vedtok å revidere NKKs veileder og manual for utstillinger 
i fm koronapandemien innen 1.8.2020. Saken håndteres pr. epost.  

 
 
Møtet hevet 12.30  
Neste møte: Tirsdag 1. september 2020 kl. 12.00 på Teams 


