Referat
fra
NKKs Sportshundkomite nr. 1/19
tirsdag 29. januar 2019
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Til stede:
Erik Engeland (leder), Nina Hansen, Kari-Anne Overskeid (t.o.m. sak 10), Liv
McDowell, Ingar Oliversen, Terje Frode Bakke,
Forfall: Wenche Skogli, Ann-Merethe Rønning og Nina Haaland
Fra administrasjonen møtte assisterende direktør Marianne Ono Njøten som
referent. Nina Hansen erklærte seg inhabil på sak 10.
1

REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 7/2018 – 11.12.2018
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 7/18 –
11.12.18.

2

Etablering av nordisk mesterskap i rallylydighet
NKKs Sportshundkomite vedtar uttaksregler for nordisk mesterskap i rallylydighet
2019.

3

Revidert RIK regelverk
Sportshundkomiteen godkjente det fremlagte forslaget til regelverk. Regelverket
gjøres gjeldende fra 1.1.2019 – 31.12.2021. Prøver i RRP/RSP avvikles fra og med
1.1.2020. Prøver i RRP/RSP i 2019 gjennomføres etter gammelt regelverk.

4

Godkjenning av mandat for Kompetansegruppe for Lure Coursing
Saken utsettes til neste møte.

5.

Budsjett 2019
Sportshundkomiteen fordelte budsjett til landslagene og dommerutdanning ut fra
gjeldende rammer, behov og prioriteringer for 2019. Sportshundkomiteen tar
budsjettrammene til de ulike kompetansegruppene og NKU/FCI representanter til
orientering.

6.

Revidert regelverk for brukshundprøver (NBF)
Godkjente det fremlagte forslaget til regelverket for brukshundprøver. Reglene gjøres
gjeldende fra 1.1.2019 – 31.12.2021.
Protokolltilførsel: Ett av medlemmene i Sportshundkomiteen påpeker at man ved
neste revisjon bør se på praksis med at det må løses startkort til NBF.

7.

Orientering – Dommerautorisasjoner
Sportshundkomiteen tok til orientering at Elisabeth Isaksen har bedt seg entlediget
som lydighetsdommer. Sportshundkomiteen takker for innsatsen.

8.

Møtedatoer for 2019
5. Mars (Skype) kl.19.00

30. April (Skype) kl.19.00
4. Juni (Skype) kl.19.00
20. August (Skype) kl.19.00
24. September (Skype) kl.19.00
29. Oktober (Skype) kl.19.00
3. Desember, fysisk møte på Gardermoen kl. 1700
9

Instruktør trinn 1 – søknad om dispensasjon fra utdanningsplan
NKKs Sportshundkomite vedtar å ikke dispensere fra om kravet til egenprestasjoner
for to instruktør trinn 1.

10

Dispensasjon til dommerelever agility
Sportshundkomiteen innvilger dispensasjon fra utdanningskrav jf. regler for
autorisasjon av agilitydommere pkt. 5 for dommerelevene Nina Hansen, Kine
Eimhjellen, Ragnvald Tollefsen, Kjetil Harms, Synnøve Matre, Richards Solvang, Jan
Erik Østvang, Esther Marie Dreier Jørgensen, Bodil Mehl Wiik, Hans Strømsøyen og
Johnny Aas.
Følgende praksiskrav må oppfylles: Praksis som dommerelev består av minst 5
stevner for minst 3 forskjellige dommere med minst 350 starter, dog minst 1 stevne i
hver nivå- og størrelsesklasse i både hopp og agility.
Sportshundkomiteen anmoder kompetansegruppen å vurdere å endre bestemmelsen
tilsvarende ved neste revisjon av utdanningskravene.
Dispensasjon ble vedtatt mot 2 stemmer.

11

Reversering LC regelverk gjeldende fra 1.1.2019
Sporthundkomiteen vedtok etter henstilling fra alle berørte raseklubber å reversere
sak 22/18 om revidering av regler for lure coursing gjeldende fra 1.1.2019.
Nytt revidert regelverk forventes lagt frem fro Sportshundkomiteen tidlig høst 2019.

Møtet hevet kl. 19.55

