
PROTOKOLL  
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 2/21 

24. januar 2022 - Teams 
 

Til stede: Leif-Herman Wilberg, Petter Steen, Lars Hjelmtvedt (forlot møtet kl. 16.30), Anikken 
Holtnæs, Karl Eddie Berge, Leif-Ragnar Hjorth 
I sak 2/22 deltok Anne Gill på vegne av KG juniorhandling 
 
 

Referent: Janne Gregersen 
 
 
2 KG juniorhandling – avklaringer for gruppens arbeid 
KG har ønsker for hvordan man kan bidra til økt rekruttering, og skisserer mulig løsninger for 
dette. Tydeliggjøre regler for gjennomføring av juniorhandlingskonkurranser i alle NKKs 
medlemsklubbers regi. 
Tilbudet og aktiviteten må nå ut bredt, og klubber og regioner søkes involvert mest mulig. 
Det må på plass et mandat, KG utarbeider et utkast som presenteres for NSU på et senere 
møte. 
 
Regler for juniorhandlingskonkurranser må revideres slik at det samstemmer med NKUs 
endrede aldersklasser. Saken sendes på høring til NKKs klubber og forbund. 
 
3 NKK Kristiansand 2022 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å avvente en avgjørelse på om arrangementet kan 
gjennomføres ihht. gjeldende koronarestriksjoner, eller om det skal nedskaleres eller 
avlyses.  
 
Det må informeres bredt ut om at man avventer en avgjørelse til begynnelsen av februar. 
 
 
4 NSU-sak 56/21 tas opp på nytt på bestilling fra NKKs HS 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å foreslå at AHFs opprinnelige forslag fremmes for NKKs 
Hovedstyre, satsene er for 1 dag 1800,-, 2 dager 2600,- og for 3 dager 3400,-. Satsene skal 
gjelde for eksteriørdommere. 
 
Det skal utbetales honorar i tråd med hvor mange dager en utstillings-ID (UTID) strekker seg 
over. Dette gjelder også for arrangementer i regi av NKKs medlemsklubber. 
 
 
5 Aldersbestemmelser for eksteriørdommere 
NKKs særkomite for utstilling vedtok å gjøre endring på vedtak utført i sak 9 i møte 3/21 til 
følgende: 
Søknad om å dømme etter fylte 75 år utgår. 
NKK har en aldersgrense oppad til 80 år og ber alle dommere forberede seg på denne og ikke 
påta seg oppdrag etter fylte 80 år. 
Det kan ved helt spesielle tilfeller gis dispensasjon fra regelen, om man får f.eks. invitasjon til 
å dømme på Crufts, Europa/ Verdensvinner utstillinger. 



DUK skal sende ut en epost til alle dommere ved fylte 75 år, med råd om hvordan man 
planlegger sin avgang og status rundt dette. 
Det er fullt mulig for alle dommere å søke om honnørdommerstatus når de måtte ønske, 
etter evalueringer av egen status. 
 
6 Møtedatoer 
Kommende NSU-møter blir: 
23. mars 
21. april 
2. juni 
10. august 
4. oktober 
29. november 
 
7 Eventuelt 
Det er ønsket i komiteen å diskutere antall cert utstillinger den enkelte rase kan delta på i 
løpet av et år og mulighetene for andre enn raseklubber å arrangere offisielle utstillinger. 
Man kan ta utgangspunkt i det arbeid en tidligere oppnevnt komité gjorde i 2011 på samme 
tema. 
 
Møtet ble avsluttet 16.55. 


