
Referat fra NKK´s Kompetansegruppe Lydighet 
Nr. 3/19   15.11.2019 
  
 
Tilstede: Finn Terje Skyrud, Rune Bjerklund, Stein Nergaard, Gry Live Gulliksen, og Anne Østlid. 
  
SAK 23/19  
Referat /oppsummering av høstens saker og møter Gjennomgått og ok. Finn Terje orienterte fra NKU 
lydighets komite om endringer i regelverk for NoM. Det er noen endringer. 
Arbeide for å igjen å nærme seg et mest mulig likelydende LP-regelverk i Norden, og et større dommer-
samarbeid mellom nasjonene. 
  
SAK 24/19  
Instruktørutdanning trinn 2 
Oppdatering av arbeidet med opplegg for utdannelsen av trinn 2-instruktør. Vi ser på om man kan ha 
felles pedagogikk-del med AG og bruks. 
Det er mangler i dagens opplegg, og dette må inn. Større vekt på det som er LP spesifikt og utdanning i 
innlæring og problemløsninger i alle klassene. 
  
SAK 25/19  
Landslaget 2020 regler og fritak samling? 
Etter flere innspill, så ble reglene endret for deltakelse for LP langslaget og troppen. Tett mellom 
mesterskapene i 2020, gjør at det blir en Intensiv vår for tropp og landslagdeltakere. 
Troppen blir tatt ut rett etter siste uttaksstevne i april. Landslaget for både NoM og VM tas ut rett etter 
NM 7/6.  
Landslagsleder setter opp et forslag til tropp, basert på resultater fra uttaksstevnene mm. Dette danner 
grunnlaget for KG’s uttak. Det samme gjelder laguttaket. 
KG stiller seg bak landslagsleders tolkning av hva som er akseptabel fritaksgrunn fra samlinger.  
  
Nordisk mesterskap skal være i Finland 1 og 2 august 2020 
  
SAK 26/19  
Nytt regelverk for FCI kl 3 kommer og skal gjelde fra 1. 1 2021.  
KG ønsker å endre regelverket for kl I - III, samtidig. Dette må det søkes om da dagens regler gjelder til 
2022. Søknad om dette, sendes NKK. Hele regelverket bør revideres i 2021 av rent sportslige årsaker. 
Dette vil også spare NKK for kostnader. 
Når det gjelder championatet så ønsker vi å fremdeles å ha dette i nest høyeste klasse.  
 
I forbindelse med regelendring er det ønskelig med dommerkonferanse første helgen i januar 2021. 
KG søker derfor NKK om at det blir dommerkonferanse i 2021. 
 
SAK 27/19  
Nordisk Mesterskap 2021 
Det er Norge som skal arrangere NoM i 2021. KG jobber med tid og sted. 
• NM 2021 må flyttes på grunn av at VM går i Sveits 10.juni 2021. Vi trenger arrangør, fortrinnsvis i Oslo-
området. 
 
SAK 28/19  
Nordisk Dommerkonferanse i okt-nov 2020 i Sverige 
Felles nordisk dommerkonferanse SKK i Sverige. 5 representanter fra hvert land.  



 
SAK 29/19  
LP- dommer & rekruttering. 
Det er synkende antall lydighetsdommere (27). Det er satt av penger til rekruttering og utdanning av 
dommere fra NKK.  Lage en helge samling med informasjon. 
KG bør vurdere om kravene som må oppfylles før opptak til dommerutdanning, skal justeres. 
  
SAK 30/19  
Eventuelt 
• Rekruttsatsningen er et privat initiativ. Svenskene har lagt dette på is, men skal vi fortsette? 
Blir ikke landskamp til neste år 
• Mail vedr. konkurranse og NOX reg. hund. Hund kan oppnå Lp titler, men ikke championat 
 


