Referat
fra
NKKs Sportshundkomite nr. 4/18
torsdag 14. juni 2018
(Skype)

Til stede:
Erik Engeland (leder), Christian Flørenes, Kari-Anne Overskeid, Liv McDowell, Bernt Hinna,
Terje Frode Bakke, Ann-Merethe Rønning og Nina Haaland
Forfall: Wenche Skogli
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 3/2018 – 19.04.2018
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 3/18 –
19.04.18.
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REVIDERING AV REGLER FOR LURE COURSING
Sportshundkomiteen (SHK) vedtok reviderte regler for lure courcing med virkning fra
1.1.2019. Regelverket låses for 3 år, men justeres i fht delegasjon til egen
kompetansegruppe for lure courcing når denne opprettes.
SHK ber administrasjonen tilrettelegge for opprettelse av kompetansegruppe for lure
courcing og legge frem utkast til mandat i løpet av 2018.
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REGELVERK FOR NY GREN - SMELLER
Sportshundkomiteen vedtar det fremlagte regelverk for smellerprøver. Med de
nødvendige tilpasninger.
Regelverket gjøres gjeldende fra 1.8.2018 og låses for en periode på 3 år.
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AGILITYSTEVNE I REGI AV TRYSIL HUNDEKLUBB – RAPPORT PÅ
UTØVER (navn unntatt offentlighet)
NKKs sportshundkomite vedtok å utestenge NN i to -2- år fra å delta på
konkurranser i regi av NKK og NKKs medlemsklubber innenfor komiteens området,
jf. NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g). Utestengelsen gjelder fra
vedtakstidspunktet.
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TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER - AVLYSNING – SANKSJONER
MV.
Det er en økende trend at klubber ønsker å avlyse terminfestede arrangementer.
Sportshundkomiteen understreker at arrangement/prøver omsøkt og fastsatt i NKKs
terminlister som hovedregel skal avholdes. Færre påmeldte deltakere enn ønskelig,
mangel på personell i klubben/styret som ønsker bidra eller skifte av styrer ikke er
gyldig grunnlag for avlysning.
Dersom klubben avlyser uten gyldig grunn, vil dette medføre at klubben/ev.
avdelingen ikke gis anledning til å avholde terminfestede prøver som faller inn under
Sportshundkomiteens område påfølgende år. Gjentatte avlysninger medfører at
klubben/avdelingen ikke gis anledning til å avholde terminfestede prøver i minst 2
påfølgende år.
Klubber som årlig må avlyse arrangement pga «få påmeldte», samtidig som de har
mange prøver innenfor samme området, pålegges å redusere antall prøver innenfor
prøvekategorien slik at man unngår mange avlysninger.
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RALLYLYDIGHET – ANTALLSBEGRENSNING OG MULIGE
DISPENSASJONER
NKKs administrasjon har mottatt flere henvendelser fra arrangører med spørsmål om
det er greit at dommer dømmer flere enn 60 hunder, gitt at dommer selv synes dette er
greit.
Sporthundkomiteen vedtok at det ikke åpnes for «generell dispensasjon» til flere
deltakere enn regelverket angir, selv om dommer gir samtykke.
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ORIENTERING – DOMMERAUTORISASJONER
NKKs Sportshundkomite tar til orientering at
Ina Wold Eriksen, 3055 Krokstadelva, er autorisert som dommer i rallylydighet.
Sportshundkomiteen gratulerer!

28

ORIENTERING – AVGJØRELSE I APELLUTVALGET
Sportshundkomiteen tar AU -sak 2018/19 - Anke over SHK vedtak i sak 12/2018 til
orientering. AU opprettholdt Sportshundkomiteens vedtak i saken.
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2018
Følgende møter ble fastsatt:
• 4. september 2018 kl. 19.00 (Skype)
• 23. oktober 2018 kl. 19.00 (Skype)
• 18. desember 2018 kl. 17.00 (fysisk møte Gardermoen)

