
Protokoll fra møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 15/20 

18. januar 2021  

- avholdt på Teams 

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

Christine L. Sonberg og Hugo Quevedo 

 

Forfall: Anne Buvik 

 

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

 

 
1 PROTOKOLL FRA MØTE 17/21  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 17/20 – 15.12.2021. 

 

Protokollene er tidligere godkjent på epost.  

 

2 NKK UTSTILLINGER – STATUS I FHT KORONAPANDEMIEN  

NKK Bø har siste påmeldingsfrist 25.1.2021. Regjeringen har varslet at de vil publisere 

nye nasjonale smitteverntiltak senest 18.1.2021. Gjeldende nasjonale smittevernregler vil 

påvirke om NKK Bø og ev. andre NKK utstillinger kan gjennomføres eller om disse må 

avlyses. Reiserestrikene gir utfordringer for Utstillingskomiteen med å finne dommere til 

NKK utstillingene gjennom året, når utenlandske dommere inntil videre ikke kan komme 

til Norge for å dømme.  

Det er også ønsket en nye diskusjon knyttet til NKK Melsomvik 2021 mht antall 

utstillinger. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok med bakgrunn i fortsatt strenge restriksjoner fra 

myndighetene uttalt 18.1.2021, å avlyse NKK Bø og NKK Kristiansand 2021.  

 

Raseklubbene gis som følge av dette mulighet til 2 ekstra storcert for klubbens raser i 

2021.  

 

Det ses på muligheten for å likevel arrangere utstilling over 3 dager i Melsomvik i juni.  

 

 

 

 

 



3 REVIDERING AV REGLER FOR AUTORISASJON AV EKSTERIØRDOMMERE  

NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) foreslår endringer i autorisasjonsreglene for 

eksteriørdommere rundt aldersgrense og honnørdommerstatus.  

Følgende vedtak ble fattet: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok tilføyelse av regler for autorisasjon av 

eksteriørdommere slik at punkt 8.3 skal lyde:  

8.3 Dommere over 75 år innvilges automatisk honnørdommerstatus. Hvis de ikke ønsker 

dette, kan de søke DUK om forlengelse av sin autorisasjon for ett år av gangen. 

Forlengelse kan innvilges til og med det året dommeren fyller 80. Deretter må 

dommeren avslutte sin gjerning. 

DUK gis fullmakt til å håndtere overgangsperiode for eksteriørdommere som allerede har 

fylt 80 år. Hovedstyret informeres om endringene. 

 

 

4 HENVENDELSE FRA FCI OM NORSKE DOMMERE  

FCI har sendt henvendelse knyttet til norske eksteriørdommere med oppgitt adresse utenfor 

Norge. FCI Regulations for Show Jugdes pkt. 8 gir regler om at dommer som flytter til 

annet land/emigrerer må overføre sin autorisasjon til landet hvor man har permanent 

bosted.  

Følgende møte vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å henvende seg til de aktuelle eksteriørdommerne i 

fht at disse må overføres som FCI eksteriørdommer til det landet de har sitt domisil og eller 

henvende seg til FCI for å opprettholde status som FCI dommer. 

 

 

5 HØRING OM PRAKTISERING AV FULLCERTORDNING  

Særkomiteen har oppsummert høringsinnspillene som er kommet inn.  

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling oversender oppsummering og sin anbefaling til Hovedstyret 

for endelig beslutning.  

  

 

6 HENVENDELSE FRA NKK REGION TROMS/FINNMARK VEDRØRENDE 

ENDRET DATO NKK TROMSØ 2022 

NKK region Troms/Finnmark har forespurt om mulighet for å endre dato på utstillingene 

NKK Tromsø 2022, da det har blitt utfordringer knyttet til utstillingsplass avtalte datoer. 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok at dato for NKK Tromsø 2022 må opprettholdes.  



Særkomiteen vurderer at å flytte utstillingen til annen dato ikke er gjennomførbart da 

dommerlisten er ferdig utarbeidet. NSU oppfordrer til at regionen ser etter andre steder i 

sin region for å kunne gjennomføre utstillingen til fastsatt tid.  

 


