Norsk Kennel Klub

Mandat for
Norsk Kennel Klubs
Utstillingskomité

Formål
Utstillingskomiteen foreslår eksteriørdommere til NKKs internasjonale utstillinger, samt
foreslå gruppefordeling pr dag ved utstillinger som arrangeres over flere dager.
Komiteens adresse:
Norsk Kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo
Oppnevning
Utstillingskomiteen oppnevnes av NKKs Hovedstyre (HS) på fritt grunnlag, normalt for ett
år av gangen. Komiteen består av minimum 5 medlemmer og bør sammensettes av
personer med tilknytning til jakt-, bruks- og selskapshundgruppene. Komitémedlemmene
bør ha lang og bred utstillingskunnskap og erfaring. I tillegg bør et av komitémedlemmene ha tilknytning til de norske raser. Komiteen fordeler selv ansvarsområder
innen de enkelte grupper.
Komiteens leder
Hovedstyret (HS) oppnevner utstillingskomiteens leder som er kontaktperson for
komiteen, utover dette konstituerer utstillingskomiteen seg selv. Ved årets slutt skal
leder innlevere årsrapport til HS, samt delta i et møte med HS for å evaluere foregående
periode og drøfte fremtidige dommer-/utstillingspolicy.
Arbeidsoppgaver
 Sette opp dommerlister til NKKs utstillinger med fordelinger av raser på inviterte
dommere.
 Sette opp finaledommere. (juniorhandling, gruppefinaler, avl- og oppdrettsklasse,
beste norske rase, beste veteran, best in show)
 Invitere en reservedommer ved store arrangementer (vinnerutstillinger osv).
 Forslag på komplett dommerliste skal foreligge minimum 1 år før utstillingsdatoen.
 Utarbeide påmeldingsprognose for de enkelte utstillingene.
 Innhente dommerforslag fra raseklubbene og i størst mulig grad ta hensyn til
dommerønsker fra raseklubbene.
 Ved fordeling av grupper på respektiv dag ved to-dagers utstilling ta hensyn til plass
på utstillingsområdet og tilstrebe rullering av gruppene
 Gi administrasjonen nødvendig informasjon for utføring av administrative oppgaver.
 Ved behov bistå administrasjonen ved dommerendringer som skyldes
dommerforfall eller ved overtallig påmelding.
Føringer fra Hovedstyret/FCI
 Ta hensyn til å holde dommerutgifter på et forsvarlig nivå.
 I størst mulig grad foreslå dommere som kan dømme begge dager ved to-dagers
utstillinger.
 Påse at inngått avtale med KC om bruk av engelske dommere overholdes.
 Påse at FCIs Show Regulations overholdes mht at minst 2/3 av inviterte dommere
må være dommere godkjent av FCI.
 Påse at NKKs Hovedstyrevedtak 51/09 om at 50% av dommerne skal være nordiske.
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 Påse at NKKs Hovedstyrevedtak 154/08 om at utenlandske dommere ikke dømmer
samme rase innen ett intervall på 2 år. Norske dommere kan benyttes på samme
rase med et intervall på 1 år.
 For norske raser bør det benyttes norske/nordiske dommere.
 Nyautoriserte norske dommere bør inviteres så hurtig som mulig etter at
autorisasjon er gitt.
 Ved prognose skal det tas hensyn til at dommer ikke skal dømme mer enn 80
påmeldte hunder.
 Ta hensyn til elev-/aspiranttjenester.
Samarbeid
Komiteen samarbeider med NKKs administrasjon v/ Aktivitetsavdelingen, og har en
åpen dialog med rasklubber og fagmiljøet til de respektive raser.
Komiteen rapporterer til HS.
Møtevirksomhet
Leder innkaller til møter/telefonmøter. NKKs administrasjon stiller med møtelokale og
tilgang til PC, projektor og printer.
Økonomi
Utstillingskomiteen skal i saker av økonomisk art:
 Konferere med administrasjonen vedrørende økonomi
 Orientere administrasjonen vedrørende inngåtte økonomiske avtaler med
inviterte dommere og ved samarbeid om dekning av reise-/oppholdsutgifter
med andre arrangører.
Medlemmer i NKKs komiteer arbeider under følgende betingelser:
 Det gis ikke møtehonorar.
 Nødvendige reise-/matutgifter dekkes etter regning. Reiseregning skal
innsendes på godkjent reiseregningsskjema minimum 1 gang pr år, senest 31.12.
 Nødvendige telefonkostnader dekkes etter regning.
 Komiteen skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov
for møter/annet som påfører NKK kostnader
Taushetsplikt
Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til
utenforstående.
Inhabilitet
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak har denne anledning til å fratre
i den enkelte sak. Settemedlem kan oppnevnes av HS.
Mandatet legges fram for godkjenning i
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre
i møte 20.10.09
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