
Protokoll fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 15/20 

13. oktober 2020  

- avholdt på Teams 

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

Steen  

 

Forfall: Christine Sonberg og Hugo Quevedo 

 

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

 

 

 
70 PROTOKOLL FRA MØTE 14/20  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 14/20 – 1.9.2020. 

Protokollen er tidligere godkjent på epost.  

 

71 ORIENTERINGSSAK – DU-SAK 18/2020, jf. NSU sak 56/20 

Domsutvalget (DU) har behandlet sak om hendelse med hund på utstilling. NSU ga sin 

uttalelse i saken, jf. NSU sak 57/20.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling tok vedtaket i DU-sak 18/2020 til orientering.   

 

 

72 MESTVINNENDE I RASE NKK UTSTILLINGER  

Særkomiteen besluttet i sak 21/20 at årskonkurranser 2020 utgår som følge av 

koronapandemien, også med bakgrunn i at man anså det som sannsynlig at NKK 

utstillinger etter 15.6.2020 også ville bli avlyst. Det er reist spørsmål til om «Mestvinnende 

i rase» på NKKs utstillinger likevel kan kåres for 2020 da vi samlet vil avholde 7 NKK 

utstillinger i 2020. IT løsningen beregner løpende disse resultatene, så det vil ikke være 

ressurskrevende å likevel avholde denne årskonkurransen for 2020.  

   

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at det kåres «Mestvinnende i rase» på NKKs 

utstillinger i 2020 som tidligere år.  

 

 

73 TILDELING AV JUNIOR- OG VETERANCERT – UTSATT jf. NSU sak 25/20  

Særkomiteen besluttet i sak 25/20 å utsette planlagt innføring av bestemmelsene rundt 

junior- og veterancert på grunn av koronapandemien. NKKs IT-løsning må tilrettelegges 

før disse reglene kan iverksettes, og all IT-utvikling ble stanset pga. koronapandemiens 



virkninger på NKKs økonomi mv. IT-utvikling er fortsatt på hold og det vil derfor ikke 

være mulig å innføre dette fra 1.1.2021. I 2021 ønsker Hovedstyret å prioritere IT-utvikling 

som bidrar til effektivisering og tilrettelegging for arrangører mv.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

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

juniorcert og veterancert utsettes inntil videre på grunn av at det ikke vil være mulig å 

prioritere IT utvikling på dette området i 2021. 

 

74 NKK UTSTILLINGER 2021 – ENDRINGER I TERMINLISTEN  

Terminlisten 2021 omfatter i utgangspunktet 16 internasjonale og nordiske utstillinger 

fordelt på 12 helger/utstillingsplasser. Nasjonale koronarestriksjoner, herunder 

reiserestriksjoner medfører at det er behov for justering i terminlisten.   

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at det i 2021 ikke avholdes både nordisk og 

internasjonal utstilling på NKK utstillinger samme helg.  

 

 

75 ARBEIDSGRUPPE: OVERORDNET OPPGAVEFORDELING MELLOM NKKS 

ADMINSITRASJON OG KLUBBER, FORBUND OG REGIONER – RAPPORT OG 

STATUS 

NSU har vært involvert via egne møter med NSU representant oppnevnt i arbeidsgruppen.   

Arbeidsgruppen oversendte sin rapport til HS 29.9.2020. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  

 

 

76 NKK SANDEFJORD 2020 – STATUS 

Siste påmeldingsfrist gikk ut 12.10.20, og det er 2542 påmeldte hunder. Sandefjord 

Hundeklubb blir teknisk arrangør. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling tok informasjonen til orientering.  

 

 

Neste møte er tirsdag 10.11.2020 kl. 1200 på Teams. 


