
PROTOKOLL  
NKKs særkomite for utstilling, møte nr. 6/22 

09.juni 2022 – Teams 

Til stede: Leif-Herman Wilberg, Leif Ragnar Hjort, Petter Steen, Bjørg W. Andreassen, Roger 
Sjølstad, Christine Sonberg (AHF) og Anniken Holtnæs (HS). Anne Gill møtte under sak 37.  

Forfall: Karl Eddie Berge (AHF) 

Fra administrasjonen: Janne Gregersen og Catharina Fridell, samt Dag Christer Lie under 
sak 38 og 39 

 Referent: Catharina Fridell 
 

36 Referat NSU-møte 5/22 
NKKs særkomite for utstilling godkjente formelt protokollen fra møte 5/22 – 
19.4.2022. 

 
37 Regnskap for landslag juniorhandling 

Vedtak: NKKs særkomité for utstilling ber administrasjonen på nytt om å innhente 
regnskap med bilag fra tidligere landslagsleder for Juniorhandling.  
 
NKKs særkomité for utstilling ber KG Juniorhandling påse at landslaget får opprettet 
en konto fortrinnsvis under NKKU, dersom det ikke lar seg gjøre, under NKK sentralt. 
Deretter utarbeide rutiner for håndtering av innsamlede midler til landslaget.  
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med juniorhandlerlandslagets representasjon under Nordisk mesterskap 
i Herning, ble laget sponset av flere aktører og det er etterlyst et regnskap på denne 
sponsingen. 
 

38 Evaluering NKK Trondheim 2022 
NKKs særkomité for utstillinger gjennomgikk evaluering av NKK Trondheim. 
Enighet om at utstillingen ble gjennomført godt, men at prosessen opp mot 
utstillingen var krevende. Administrasjonen tar dette med inn i videre dialog med 
Varig Orkla Arena. Det er ønskelig med en leieavtale som går 5 år frem i tid.  

 
39 Status NKK Sandefjord 2022 

NKKs særkomité for utstillinger gjennomgikk en statussjekk for NKK Sandefjord, og 
påpekte at det er viktig at finaleringen fremstår respektable.  

 
40 NKK innlandet – avlysning av utstilling 

Vedtak: NKKs særkomité for utstillinger vedtok å ilegge NKK region Innlandet  
aktivitetsforbud for 2 år som reaksjon på avlysningen av UTID 221026, etter gjeldene 
regler for dette.  
 
Bakgrunn: 



NKK Region Innlandet valgte å avlyse sin utstilling som skulle ha vært avholdt ved 
Birkebeineren Stadion 30.07.22, noe som ikke er i tråd med NKKs regler for avlysning 
av terminfestet arrangement. 
 

41 Honorar til reservedommere 
Vedtak: NKKs Særkomite finner det rimelig at oppnevnt reservedommer honoreres 
på lik linje som øvrige dommere, i tråd med gjeldende satser. Det ligger til arrangør å 
vurdere behovet for reservedommer.  
 
Bakgrunn: 
NKK har mottatt henvendelse angående honorar til reservedommere, da disse må 
takke nei til andre oppdrag og avtaler.  
 

42 Samarbeid med OCC, jf. NSU-sak 32/22 
Vedtak: NKKs særkomité for utstillinger er uenig i administrasjonens sin vurdering. 
Ved inngåelsen av samarbeidet med OCC har intensjonen vært å utvide 
arrangementet. NKKs særkomité for utstillinger ønsker derfor at det jobbes videre 
med dette som mål.  
 
Bakgrunn: 
NKK har i flere år arrangert utstilling i Sandefjord ved Oslofjord Convention Center, 
OCC. Viser til orientering i møte 19. april, sak 22/32, hvor administrasjonen 
redegjorde for OCC sitt ønske om å tilby en «pakkeløsning» som utvider dagens 
utstilling som går over 3 dager, til å bli et ukes arrangement med mange ulike tilbud. 

 
43 Mandat NSU – revidering 

Vedtak: NKKs særkomité for utstillinger velger å ha et eget møte hvor mandatet 
gjennomgås for innspill til revidering.  

  
Bakgrunn: På bestilling fra NKKs Hovedstyre, HS-sak 24/22, oversendes mandat for 
NSU for revidering.  

 
44 Klage på utstillingsresultat 

Vedtak: NKKs Særkomité for utstillinger gir klager medhold i klagen, og ber om at 
resultatet slettes og klagegebyr tilbakebetales. I dommerkritikken fremkommer ikke 
diskvalifikasjonsgrunn, slik at kritikken innehar formalia feil. På denne bakgrunn 
oppheves resultatet og klager gis medhold.  
 
Bakgrunn:  
På Nordenfjeldske fuglehundklubb sin utstilling den 1. august 2021 (ID: 210986) ble 
Pointer NO52641/19 Barentsvidda’s F Salto diskvalifisert.  
Eier har levert klage på bedømmelsen, ta begrunnelsen for diskvalifisering angis å 
være at hunden har tangbitt, dette er ikke angitt å være en diskvalifiserende feil 
ifølge standarden. Klage er levert til utstillingens leder, og protestgebyr er betalt på 
stedet. 

 
 
45 IT-prioritering - orientering 

Utsatt til neste møte.  
 



Bakgrunn: 
NSU har bedt om en orientering om IT prioriteringer gjort av NKKs Hovedstyre.  

 
 

47 Orientering om NKKs forsikringsordning, jf. NSU-sak 34/22 
Vedtak: NKKs Særkomité for utstillinger stiller seg undrende til saksbehandlingen av 
denne saken, og ber administrasjonen om å utrede den videre. Administrasjonen bes 
om å innhente informasjon fra Autoriserte Hundedommeres forening. Videre bes det 
om at saken på nytt tas med NKKs Hovedstyre.  
 
Til orientering 10.06: Hovedstyre har satt saken i bero, inntil ny behandling 
 
Bakgrunn: 

 Etter orientering til NSU i møte 5, har administrasjonen har hatt møte med 
forsikringsagenten for å få klarhet i de avtaler som foreligger. Administrasjonen fikk 
bekreftet at NKK har de forsikringer vi bør ha med tanke på ansvarsforsikring ved 
arrangementer. Det kom frem at det er behov for å avklare hvem av NKKs frivillige 
som skal ha reiseforsikring dekket av NKK. Spørsmålet ble fremlagt for Hovedstyret. 

HS Vedtak i møte 7, sak 71/22: 
NKKs Hovedstyre vedtok å avvikle ordningen med reiseforsikring for frivillige. 
Hovedstyret bemerker at det er en stor administrativ jobb å håndtere denne 
ordningen og at de aller fleste allerede er dekket av privat reiseforsikring, som i 
stor grad gjør løsningen overflødig. 

 
 

 


