
Referat fra NKKs Kompetansegruppe lydighet   

Nr. 1/19 04.01.2019   Sted: Comforthotell, Gardemoen 

 

Til stede: Finn Terje Skyrud, Rune Bjerkelund, Sten Ole Nergaard, Bjørn Ivar Svendsen, Hans Arne 
Marthinussen, Anne Østlid og Gry Live Gulliksen 

 

Agenda: 

Referat fra møtet i november 

Innkomne saker 

Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

Landslagstropp 2019 

Landslagsleder 

Konkurranselederutdanningen 

Instruktør trinn 2, utdanningsplan 

Dommerkonferansen 

Eventuelt 

Sak 1/19 Referat forrige møte 

Gjennomgang av oppfølging sakene. Rapport er sendt inn vedr dommer med upassende 
oppførsel. 

Sak 2/19 Post 

Ingen innkomne nye saker  

Sak 3/19 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

Arbeidsoppgaver: Anne Østlid skal holde i ansvaret for Instruktør trinn 2 og utdanningsplanen 
Gry Live Gulliksen ble Sekretær 

Sak 4/19 Landslagstropp 2019 

Det var kommet inn 14 søknader. Vi besluttet å gi plass til alle 14.  Mail er sendt ut til alle med 
svarfrist 07.01.2019 
 
 
 



Sak 5/19 Landslagsleder 

Vi har ingen landslagsleder. Tar en ringerunde. Stein Ole har fungert som reiseleder og innehar 
ansvaret til vi har fått en ny kandidat. 

Sak 6/19 Konkurranselederutdanningen 

Det er foreslått å legge på flere timer, slik at det blir noen timer fredag samt hele helgen.   
Ønsker at første kurskveld skal være obligatorisk.  
Andre helg kan man ha eksamen. Dette forutsettes at man har masse erfaring selv.  
Ønsker at det brukes mer tid mellom kurset og eksamen generelt, slik at den enkelte får nok tid 
til å praktisere.  
Ønsker at NKK sender ut en mail til de som står som godkjente konkurranseledere i dag. Ber om 
informasjon når de sist praktiserte.  Ønsker også en bekreftelse om de fremdeles ønsker å stå på 
listen. 

Sak 7/19 Instruktør trinn 2, utdanningen 

Anne Østlid begynner å se på dette og trekker oss andre i gruppa inn ved behov. 

Sak 08/19 Dommerkonferansen 

Ønsker ikke at det skal bli noen diskusjon vedr Dommer som hadde upassende oppførsel. 
Henviser til at det er sendt inn en rapport.   
 

Sak 09/19 Eventuelt 

Avbestilling av dommere – ønsker et vedtak som sier at honoraret skal betales.  I de tilfellene at 
det er bestilt to dommere og påmeldingen blir for liten.  Ønskelig at klubbene styrer hvem som 
skal avbestilles. 

Dobbelt stevne med to forskjellige arrangører. Kan man være dommer en dag og starte selv den 
andre dagen?  Ble enighet om at det er opp til den enkelte dommer. Er da en fordel å starte selv 
første dag hvis man ønsker å være med på for eksempel dommermiddag. 

Sak 10/19 Saker til oppfølging 

Trinn III instruktørutdannelse.  Skal være sak på neste møte.  Sjekk listen på NKK og oppgradere 
denne. 
 
Sak 31/18  
KG søkt om kongepokal til NM i Lydighet 2019 

 


