
Referat 

fra møte i  

NKKs Sportshundkomite nr. 3/15 

mandag 18. mai 2015 kl. 19.00 

(Skypemøte) 

 

Til stede: Erik Engeland (leder), Maj-Brit Iden, Arild Eriksen, Christian Flørenes, Kari 

Anne Overskeid, André Lund, Bernt Hinna Ingvild Svorkmo Espelien (fra og 

med sak 17) 

Forfall: -- 

Fra NKKs administrasjon møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten. 

 

15  REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2/2015 – 16. 03. 15 

Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 3/15 – 

16.03.15. 

16   PRØVEORDNING NM REGLER AGILITY 

Saken ble behandlet pr. epost i april. Følgende vedtak ble fattet:  

Sportshundkomiteen vedtar å innføre prøveordning for i NM Agility 2015, der 

kvalifiseringsreglene til finalen endres fra en gitt prosentsats til fast antall kvalifiserte 

utøvere. 

SHK påpeker viktigheten av at KG-Agility, skriftlig før NM, beskriver hvordan  

fordelingen av ekvipasjer skjer i det tilfelle at noen ekvipasjer kvalifiserer seg i fra 

flere grupper. 

 

17 DOMMERE – SPØRSMÅL KNYTTET TIL BEKLEDNING OG HVEM MAN 

KAN DØMME 

Sportshundkomiteen besluttet at dommere som dømmer regelverk på offisielle 

arrangementer som faller inn under komiteens myndighetsområde, skal kle seg 

nøytralt (eks. uten reklame for fórleverandør, kennelnavn og konkurrerende 

virksomhet). Som dommer representerer man NKK og arrangerende klubb/forbund og 

må kle seg deretter. 

Dommere i lydighet og agility skal følge fellesbestemmelsene for prøver når det 

gjelder følgende: 

«Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme: 

* hund i eget eie/oppdrett,  



* hund vedkommende har eid/vært medeier i, eller solgt i løpet av de siste 6 måneder,  

* hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn)» 

I tillegg omfattes samboer/partner av bestemmelsen. Personer i nærmeste familie kan 

heller ikke føre annen eiers hund til bedømmelse. 

Personer i nærmeste familie kan stille til start i annen ring/klasse/gren som bedømmes 

av annen dommer på samme arrangement.  

 

  ORIENTERINGSSAKER: 

18 UTTAK AV LANDSLAGSDELTAKERE 

Sportshundkomiteen tar vedtaket i HS møte nr. 4/15, sak 61 til orientering. I vedtaket 

har HS presisert at alle uttak av landslagsdeltakere som konkurrerer i regi av NKK må 

foretas på bakgrunn av resultater på offisielle NKK stevner/arrangement.  

 

 Komiteen synes det er uheldig at reglene er endret midt i uttaksperioden, og ber HS 

vurdere om reglene kan endres fra neste uttaksperiode.  

 Sportshundkomiteen ber om at det på et senere tidspunkt fremmes en sak for komiteen 

hvor det belyses/vurderes om ikke NM lydighet og agility bør være et offisielt stevne. 

 

19 MANDAT FOR NKKS SPORTSHUNDKOMITE – JUSTERING AV MANDAT 

Sportshundkomiteen tar saken til orientering.  

 

 

Møtet hevet kl. 20.25 

Referent: Marianne Ono Njøten 

Neste møte i SHK er mandag 6.juli 2015 kl.18.00 (Skype) 


