
Bekreftelse på dommeroppdrag 
Norsk Kennel Klub, PB 52 Holmlia, 1201 Oslo. Besøksadresse: Nordåsveien 5. Tel: 21600900 E-post: utstilling@nkk.no Web: 
www.nkk.no 

Herved inviteres du til å dømme ved: Dato: 

Type utstilling:   

Arrangør : Telefon (dag): Mobil: 

Adresse: 

Arrangørens kontaktperson: Telefon: 

 Arrangøren skal så snart so mulig og senest 1 uke før utstillingen, skriftlig meddele dommeren antall hunder fordelt på raser.  
Bare av meget tungtveiende grunner (sykdom, alt for få hunder etc) kan man annullere dommeroppdrag. Det gjelder så vel dommer som 
arrangør. Arrangør og dommer forplikter seg til å følge NKK’s og FCI’s regler for utstillinger og dommeroppdrag. Ved å akseptere denne   
invitasjonen forplikter dommeren seg til, Ikke å dømme samme raser for nære i tid og sted, dømme etter FCI’s rasestandarder og følge   
FCI’s Code of Commitments samt FCI’s Regler for Show J 

Dommerens kontakt opplysninger:   

Mobiltelefon:     

E-postadresse:

Internasjonal Nordisk Nasjonal Utendørs: Innendørs: 

Raser å dømme dag 1: 

Raser å dømme dag 2: 

Raser å bedømme dag 3: 

Grupper/ BIS: 

Hotel: enkeltrom:     Dobbeltrom: 

Øvrige ønsker fra arrangør:     Øvrige ønsker fra dommer: 

Dommerhonorar /reisegodtgjørelse i henhold til: NKK’s regler:      FCI’s regler:  
Utbetaling skjer til dommerens bankkonto: Kontonummer:    IBAN: 

Undertegnede dommer takker   Ja        Nei   Til ovenstående oppdrag. Vær vennlig å svar innen 15 
dager til arrangerende klubb. Om svar ikke mottas innen 15 dager anser vi at du takker nei til oppdraget 

Underskrift arrangør, dato:   Underskrift dommer, dato: 

Jeg ankommer med: /  Tog  /  Egen bil 
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