
Protokoll 

 møte i  

NKKs særkomite for utstilling nr. 3/21 

16. mars 2021 kl. 12.00 

- på Teams 

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

Steen og Christine L. Sonberg og Hugo Quevedo 

 

Forfall: -- 

 

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

 

 
5 PROTOKOLL FRA MØTE 1/21  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 1/21 – 18.1.2021. 

Protokollene er tidligere godkjent på epost.  

 

6 NKK UTSTILLINGER VÅREN 2021 – JF. KORONASITUASJONEN 

Det må tas stilling til eventuell avlysning av NKK Ålesund i mai 2021 og NKK 

Sandefjord/Melsomvik i juni 2021 ut fra koronasituasjonen. Norsk Welsh Corgi klubb har 

også informert HS om at de ikke ønsker å stå som ansvarlig arrangør av NKK Melsomvik da 

det ikke er aktuelt for klubben å registrere seg i mva registeret.  

 

Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs særkomite for utstilling vedtok å avlyse NKK Ålesund 2021 pga. koronasituasjonen. 

Det konkluderes vedrørende NKK Sandefjord i neste møte.  

 

NSU ber om et møte mellom NSU og HS så snart som mulig for å diskutere nordiske og 

internasjonale utstillinger fremover. 

 

 

7 UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKKS UTSTILLINGER  

Utstillinger samtidig med NKK utstillinger har vært tema for diskusjon en rekke ganger. 

Siste HS vedtak er fra møte 1/2020, sak 13/2020 og 2/2020 sak 23/20. I sak 23/20 ble HS 

vedtak i sak 54/19 opphevet, hvilket medfører at det er HS vedtak 132/16 som pt.er 

gjeldende.  

   

 

 

 

 



Følgende vedtak ble fattet:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok at man vil diskutere saken i kommende møte med 

Hovedstyret. Inntil videre er det HS-vedtak 132/16 som er gjeldene dvs. at raseklubber har 

anledning til å arrangere rasespesialer samtidig med NKK utstillinger. 

 

8 RINGSEKRETÆRKOMPENDIE OG EKSAMEN - STATUS 

Leder av kompetansegruppen har trukket seg. NSU er ikke kjent med hvor langt arbeidet er 

kommet og vil få status oversendt.  

   

Administrasjonens forslag til vedtak:  

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å kontakte tidligere leder i KG om å sende over 

utarbeidet dokument så snart som mulig. Særkomiteen vil gjennom samarbeid med KG sikre 

progresjon og ev. avholde workshop for å få ferdigstilt oppdatert kursmateriell og 

eksamensoppgaver.  

 

 

9 AUTORISASJONSREGLER EKSTERIØRDOMMERE – FORSLAG TIL 

JUSTERING 

NSU vedtok i sak 3/2021 reviderte autorisasjonsregler etter innspill fra NKKs 

Dommerutdanningskomite (DUK) rundt aldersgrense og honnørdommerstatus. Autoriserte 

Hundedommeres forening (AFH) ønsker å fremme justeringer.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å opprettholde sitt vedtak 3/2021, men presiserer at 

regelen om å søke DUK om forlengelse av sin autorisasjon etter fylte 75 år, er veiledende og 

løst praktisert. Dommere kan søke om mer enn 1 år av gangen om man selv finner det 

ønskelig.  

 

10 HONORAR/GODTGJØRELSE EKSTERIØRDOMMERE VED KOMMISJON  

Det er behov for å fastsette honorar/godtgjørelse som skal benyttes når eksteriørdommere 

stiller til og utfører eksamenskommisjon.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

NKKs Særkomite for utstilling vedtok en godtgjørelse på kr. 600,- pr. dommer til 

eksteriørdommere som utfører eksamenskommisjon.  

-- 

Møtet avsluttet kl. 1315 

 
 

 


