REFERAT
møte i NKKs Sportshundkomite nr. 6/20
torsdag 20. august 2020 kl. 20.00.
Teams møte
Tilstede: Liv McDowell, Frode Bakke, Gry Eikanger, Ingar Oliversen, Nina Hansen
Fra administrasjonen: Hilde Engeland (referat)

16

REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2-5/2020 – ekstraordinære
møter ifbm korona
NKKs Sportshundkomitè godkjente formelt de fremlagte referatet fra møtene 25/2020
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Avholdelse av mentaltester under korona- pandemien
NKKs Sportshundkomitè tok veileder fra KG mentaltester til orientering.
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Dispensasjon fra regelverket ved overtegning – mentaltester.
NKKs Sportshundkomité vedtok at Norsk Rottweiler Klubb kan avholde mentaltester
for egen rase. Klubben gis anledning til selv å prioritere hunder som trenger å testes.
Dette vedtas for en prøveperiode ut 2021.
NKKs Sportshundkomité vedtok dispensasjon fra MH- regelverkets bestemmelse om
“overtegning” og antall hunder dommer kan dømme pr dag. For en periode ut 2021
vil påmeldinger ved overtegning kunne prioriteres etter mottagelsesdato (“først til
mølla”- prinsippet). I samme periode gis dommer anledning til å vurdere om
vedkommende kan dømme flere enn 8 ekvipasjer på en dag.

Veileder til arrangører av Mentale tester, herunder Karaktertest, Mentalbeskrivelse Hund (MH) og
Funksjonsanalyse (FA) under koronapandemien i henhold til gjeldende smittevernregler.
NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i
koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.
NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere. Dette må
tillegges avgjørende vekt når det vurderes muligheter for å åpne for arrangementer.
Denne veiledningen søker å angi muligheter for organisering av mentale tester innenfor dagens
situasjon med koronapandemi og iht. gjeldende regelverk (FHIs retningslinjer).
Følgende regler gjelder for arrangør:
• Ansvarlig arrangør (prøveleder eller NKKs representant) skal utarbeide oversikt over hvem
som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
• Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, samt gjør
det mulig å ivareta hygienetiltak. Deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon,
som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta. Alle
som ikke føler seg i god form skal holde seg borte.
Det forutsettes at arrangør informerer om de til enhver tid gjeldende smittevernregler, både
ved påmelding, men også ved oppmøte.
• Prøveleder eller NKKs representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og vil
kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
Avgjørelsen skal ikke kunne overprøves.
Særskilt for gjennomføring av test/prøve:
• Både deltaker og arrangør er ansvarlig for å etterleve gode hygienetiltak. Håndvask eller
tilgjengelig desinfiseringsvæske/håndsprit skal benyttes umiddelbart før deltakere går inn i
testeløypa, og før denne forlates.
• Hundefører tar på munnbind før ekvipasjen går inn i testeløypa. Det er viktig at hunden
gjøres kjent med at hundefører benytter munnbind. Munnbindet kan henge løst evt. trekkes
ned under haken i den delen av testeløypa som ikke bryter med 1-metersregelen. På
testleders anvisning skal munnbindet tildekke munn og nese i de momenter hvor hundefører
skal demaskere figurant. (Hundefører er ansvarlig for å medbringe eget munnbind.)
• ID-kontroll kan utføres av hundefører, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte
engangshansker på felles skanner (felles skanner desinfiseres mellom hver ekvipasje).
• Kun 1 person pr. hund kan være tilstede som tilskuer.
• Beskrivere/dommere og tilskuer skal opprettholde sikkerhetsavstanden iht. gjeldende
retningslinjer gjennom hele testen/prøven.
Til momentene:
• Prøvens leder fører ekvipasjen inn til 1. moment (MH). Gjeldende regelverk følges videre iht.
normal prosedyre.
• Kontaktvillighet: Hundefører går mot testleder, stopper på 1 meters avstand. Hundefører og
testleder strekker frem hånden uten å være i kontakt.
Hundefører følger videre testleders instruks.
• Figuranter m/påkledning ( FA/Sosial kamp og Forsvarslyst, MH/Spøkelser)
o Samme figurant benyttes under hele testen/prøven. Alt. kan figurant skiftes, men da
med ny bekledning.

