
REFERAT 
fra møte i NKKs Sportshundkomite nr. 1/20, torsdag 5. mars 2020 kl. 19.00. 

Tilstede: Liv McDowell, Kari Anne Overskeid, Gry Eikanger, Nina Haaland, Terje Frode Bakke, Ingar 
Oliversen og Nina Hansen. 
 
 
1 REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 7/2019 – 10.12.2019 

Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 7/2019 – 
10.12.2019. 

 
2 Budsjettfordeling av midler 2020 

Sportshundkomiteen fordelte budsjett til landslagene og dommerutdanning ut fra 
gjeldende rammer, behov og prioriteringer for 2020. Sportshundkomiteen tar 
budsjettrammene til de ulike kompetansegruppene og NKU/FCI representanter til 
orientering. 
 
SHK fordelte midler til dommerutdanning etter følgende oppsett: 
KG agility 75.000,- 
NBF 75.000,- 
Arb.gruppe 10.000,- 
LP-dommerutdanning 10.000,- 

 
3 Søknad om dispensasjon instruktør trinn 1 
 NKKs Sportshundkomité vedtar å gi XXX 6 måneders utsettelse etter eksamen til å 

oppfylle krav med egen hund og opparbeide 20 timer som hjelpeinstruktør. 
Søknad fra XXX godkjennes dersom det avlegges ytterligere 10 timer som 
hjelpeinstruktør. 
 
Liv McDowell erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. 

 
4 Søknad om dispensasjon for finaleutregning NM agility 
 Sportshundkomiteen vedtok at det gis dispensasjon til at utregning av finaleplasser 

under NM ag 2020 etter forslag fra KG ag gitt at dette ikke vil innebære endringer 
eller kostnader til utvikling/ endring av IT-verktøy mm.   

 
5 Orienteringsnotat – Autorisasjoner 
 Tas til orientering 
 
6 Søknad fra KG LP om  

A) Søknad om dispensasjon fra låsningsperiode for regelverk 
NKKs Sportshundkomite vedtok at av hensyn til omorganiseringen av NKKs IT-
systemer, vedtas det at FCI klasse 3 innføres fra 2021 og de andre klassene innføres 
fra 2022. 
 



B) Avholdelse av dommerkonferanse  
NKKs Sportshundkomité vedtok at dommerkonferansen kan avholdes i 2021, og at KG 
LP følger ordinær praksis for søknad om midler. 
 

7 Oppnevning av gjenstående medlemmer til KG LC 
NKKs Sportshundkomite vedtar å oppnevne Gry Runa som de siste medlemmer i KG 
LC, og at Steinar Mathisen tar over rollen som FCI-representant. 

KG LC har med dette følgende sammensetning: 
Kompetansegruppen for lure coursing  Periode 
Roy Tore Trøan (Leder) Aktiv utøver og pilot 1 år 
Simon Tien Hansen Sekretær 1 år 
André Lund Pilot 1 år 
Gry Runa Aktiv utøver 2 år 
Steinar Mathisen (FCI representant) Dommer, pilot og funksjonær 2 år 

 
8 Orientering fra FCI-representant agility 
 Tas til orientering 
 
9 Orienteringsnotat – NM arrangementer 2020 
 Tas til orientering 
 
10 Orienteringsnotat – Tildeling og turnus av Kongepokal og NKK pokal 2020 
 Tas til orientering 
 
11 Etiske retningslinjer dommere 

Sportshundkomiteen sender saken tilbake til KG agility for gjennomarbeidelse og 
implementering samtidig med den kommende revideringen av agilityreglene. 
 

12 Orienteringssaker 
 NKKs Sportshundkomité valgte Terje Frode Bakke som representant til en 

arbeidsgruppe for å se på bestemmelser for arrangementer som sammenfaller med 
NKKs utstillinger opprettet av NKKs Hovedstyre. 

 
 Arbeidsgruppen for trinn 3 utdanning har hatt flere møter, og jobben med planen går 

godt og i tråd med estimert tidsramme. 
 Gruppen består av Liv McDowell (leder), Christian Flørenes, Roar Kjøntad og Inger 

Østlie. 
 
 


