Referat
fra møte i
NKKs Sportshundkomite nr. 2/16
mandag 6. juni 2016
(Skypemøte)
Til stede:
Erik Engeland (leder), Arild Eriksen, Christian Flørenes, Maj-Brit Iden, Nina Haaland, og
Bernt Hinna
Forfall/Fraværende: Tone Kristine Berger og Ingvild Svorkmo Espelien
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 1/2016 – 4. 4. 16
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 1/16 –
4.4.16.
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REVIDERT REGELVERK FOR LYDIGHETSPRØVER (Bronsemerke og
klasse I-III)
Sportshundkomiteen vedtar de fremlagte reglene gjeldende fra 1.1.2016, og at disse
implementeres i revideringen av de øvrige reglene som gjøres gjeldende fra 1.1.2017.
Regelverket låses da for 3 år, til og med 31.12.2019.
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FORSLAG TIL NYE CHAMPIONATREGLER FOR LP
Sportshundkomiteen vedtar at forslaget sendes på høring til NKKs medlemsklubber og
-forbund.
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AGILITYDOMMER – DØMT KJÆRESTE
Sportshundkomiteen vedtok i hht NKKs lover §§ 7-2 c) og 7-3 a) å gi dommer XX
irettesettelse for å ha akseptert at egen kjæreste stilte til start i agilityløp hvor XX
offisielt var dommer.
Selv om en dommer har dommerelev som i praksis fungerer som dommer i
klassen/ringen, så er det autorisert dommer som er ansvarlig for bedømmelsen og
premieringene i hht. regelverket.
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UØNSKET OPPFØRSEL HOS HUND – RALLYLYDIGHET 17-16029
Sportshundkomiteen vedtar med hjemmel i NKKs lover §7-9 a) at Chesapeake Bay
Retriever, Tøyse Tara’s Eldar, NO51088/12, gis 1 års utestengelse fra prøver og
aktiviteter som faller inn under komiteens myndighetsområde med virkning fra

vedtaket er gyldig. Vedtaket begrunnes i brudd på Rallylydighetsregelverket pkt 1.2,
da hunden uprovosert angrep annen hund i forbindelse med terminfestet prøve.
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RAPPORT VEDRØRENDE HARDHENDT HÅNDTERING AV HUND
RALLYLYDIGHET
Sportshundkomiteen finner ikke at det er grunnlag for disiplinære reaksjoner som
følge av at en utøver har «presset hund ned i sitt» under gjennomføring av start i
rallylydighet.
At regelverket gir grunnlag for disk i slike eller tilsvarende tilfeller følger av
regelverket, men Sportshundkomiteen vurderer at saker som ikke er av graverende
karakter når det gjelder hardhendt håndtering av hund, ikke bør rapporteres med tanke
på vurdering av disiplinære reaksjoner. Dette da ekvipasjen i hht regelverket
utestenges midlertidig og dette kan oppleves som svært strengt og skremmende for nye
og uerfarne utøvere.
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STATUTTER FOR KALA TROFEET OG GERA POKALEN jf. sak 41/15
Sportshundkomiteen vedtok i sak 41/15 endrede statutter for Kala trofeet, med unntak
av tellende periode. Komiteen har pr. epost 6.5.2016 vedtatt videreføring av statuttene
for Gera pokalen kun med språklig endring; klasse Elite endres til FCI klasse 3.
Tellende periode for begge årskonkurransene endres slik at resultatene fra årets siste
internasjonale konkurranse teller med på neste års periode.
Som en overgangsperiode vil det i 2016 bli en mindre tellende konkurranse, dvs. NKK
konkurransene f.o.m. 1.1.2016 frem til og med Harstad 1.-2.10.2016. Lillestrøm 2016
blir første tellende konkurranse for 2017.

18

RETNINGSLINJER FOR DOMMERINNSPILL TIL FCI MESTERSKAP
Temaet diskuteres i kompetansegruppene for agility og lydighet og det er ytret ønske
om nærmere retningslinjer for kompetansegruppenes og FCI representantenes
behandling av slike innspill. Saken settes opp på neste møte i komiteen.

Neste møte i Sportshundkomiteen er 24. august 2016.

