Referat
fra
NKKs Sportshundkomite nr. 5/17
tirsdag 5. september 2017
(Skype)
Til stede:
Arild Eriksen (leder), Erik Engeland, Christian Flørenes, Kari-Anne Overskeid, Tone Kristin
Berger, Wenche Skogli, Bernt Hinna og Ann-Merethe Rønning
Forfall: Nina Haaland
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 4/2017 – 13.06.2017
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 4/17 –
13.06.17.
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ANKE PÅ HENDELSE MH – 87-17003
NKKs Sportshundkomite vedtar å opprettholde sitt tidligere vedtak, jf. sak 28/17.
Hunden er midlertidig utestengt frem til saken er ferdig behandlet, jf. NKKs lover
§ 7-7.
Sportshundkomiteen har fått seg forelagt video fra eier som er gjennomgått, men kan
ikke se at det er gjort tekniske eller andre feil som medfører at vedtaket bør omgjøres.
Anken oversendes Appellutvalget for endelig avgjørelse.

39

KLAGE PÅ DOMMER - LYDIGHET
NKKs Sportshundkomite beklager situasjonen som oppstod i forbindelse med NM i
lydighet 2017, hvor en ekvipasje i etterkant av bedømmelsen ble fratatt avgitte poeng i
fm en øvelse. Feilen ble rettet opp, og resultatlistene korrigert, noen få dager etter
arrangementet. Sportshundkomiteen anser situasjonen som oppstod som uheldig og
beklagelig, men at man ikke finner at det er grunnlag for å ilegge disiplinære
reaksjoner i forlengelsen av dette.
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DOMMERE UTTAKSSTEVNER - ETIKK
NKKs Sportshundkomite diskuterte behovet for eventuelt å regulere hvilke dommere
som skal kunne dømme uttaksstevner/konkurranser som regnes som tellende i fht.
landslagsuttak. NKKs Sportshundkomite finner at gjeldende etiske retningslinjer for
dommer er dekkende og at det ikke er behov for ytterligere regulering.
Vedtatt mot 3 stemmer.
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ORIENTERING – ENTLEDIGEDE DOMMERE
Følgende dommere har etter eget ønske, blitt avautorisert som kreativ
lydighetsdommer:
Jensen, Anniken: Vestre Langerødvei 11, 1593 Svinndal (pga sykdom)
Nydal, Renate Grotle: Lørenveien 34, 0585 Oslo
SHK takker for innsatsen!

Neste møte i Sportshundkomiteen er 31.10.17

