
Protokoll fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 14/20 

1. september 2020  

- avholdt på Teams 

 
Til stede: Leif-Herman Wilberg, Anniken Holtnæs, Lars Hjelmtvedt, Anne Buvik og Hugo 

Quevedo 

 

Forfall: Christine Sonberg og Petter Steen 

 

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

 

 

 
62 PROTOKOLL FRA MØTE 13/20  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 13/20 – 21.7.2020. 

Protokollen er tidligere godkjent på epost.  

 

63 REISEREGNINGER I FM NKK UTSTILLINGER – I KORONATIDER 

Det er behov for å diskutere hvorvidt andre regler for dekning av reisekostnader bør gjelde 

i koronasituasjonen, eksempelvis knyttet til bruk av egen bil fremfor billigste reisemåte.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å opprettholde gjeldende praksis, men oppfordrer til 

gjensidig dialog ved spesielle behov. Komiteen vil gi utdypende informasjon til dommere 

mv.  

 

 

64 KLAGE – BRUDD PÅ UTSTILLINGSREGLENE  

Saken gjelder klage vedrørende etteranmeldt hund på utstilling, jf. utstillingsreglenes punkt 

4.1. Klage på brudd på utstillingsreglene kan leveres i hht NKK utstillingsregler pkt 14.   

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling avviser klagen da det ikke anses å være skjedd noe brudd 

på utstillingsreglene. 

 

 

65 FULLCERTORDNINGEN - HØRINGSINNSPILL  

Høring knyttet til fullcertordningen, jf. RS vedtak 2019, ble sendt ut før sommeren og det 

er mottatt høringssvar fra en rekke klubber og forbund. Saken skal endelig besluttes av HS. 

Særkomiteen har gjennomgått høringsinnspillene og gir sin uttalelse til HS. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 



NKKs Særkomite for utstilling oversender sitt innspill til HS etter eget møte 3.9.20. 

 

 

66 ANKE PÅ NSU VEDTAK  

NKKs særkomite for utstilling fattet i sak 56/20 vedtak vedrørende klage på bedømmelse 

på hund på utstilling.  Eier har sendt inn anke, og komiteen fremlegges denne til 

orientering. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering, og opprettholder vedtak i 

sak 56/20. 

 

 

67 NKK SANDEFJORD 2020 - STATUS 

Særkomiteen jobber i fht å få til utstilling i Sandefjord i november 2020, eventuelt med 

Crufts kvalifisering. Hovedstyret har fått oversendt utkast til kontrakt for gjennomsyn mv.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  

 

 

68 NKK FAUSKE OG LILLEHAMMER 2020 - EVALUERING 

Utstillingene i Fauske og Lillehammer ble avholdt i august. Det har vært avholdt egne 

evalueringsmøter i etterkant av hver utstilling, og forbedringspunkter er tatt med i 

planlegging og gjennomføring av neste utstilling.  

 

Følgende vedtak ble fattet 

NKKs Særkomite for utstilling følger opp evalueringene fremover. 

 

 

69 BEKREFTELSE PÅ DOMMEROPPDRAG 

Særkomiteen ønsker å vurdere standard dokument som skal benyttes på NKKs utstillinger.  

 

Følgende vedtak ble fattet 

NKKs Særkomite for utstilling arbeider videre med saken og tar den opp igjen i neste 

møte.  

 

 

70 SØKNAD OM EKSTRA STORCERT I FM JUBILEUM 

Særkomiteen har mottatt ny søknad fra Norsk Bichon Havanais Klubb vedrørende stor cert 

i fm. 10 års jubileum. Klubben ble stiftet i 2009, med ble først godkjent av NKK i 2010.  

Klubben har tidligere fått tilbakemelding om at jubileum er knyttet til tidspunkt for når 

klubben ble stiftet.   

 

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling fastholder at ekstra stor cert i fm jubileum vil være knyttet 

til tidspunkt/år for når den enkelte klubb er stiftet. Ekstra stor cert for jubileumsutstilling i 

2020 innvilges derfor ikke.  

 

Neste møte i NSU blir 13.10.2020 kl. 1200 på Teams 


