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Side 7 under punkt 2. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER, altså 
ikke selve fellesbestemmelsene. I avsnittet som omhandler Generelt, skal første 
avsnitt forståes og ved neste revidering erstattes av følgende avsnitt: 
 
«Generelt  
Arrangør skal ta hensyn til distriktets ordensbestemmelser, og i tillegg ta stilling til om 
det er nødvendig å søke om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene dersom 
prøven avholdes i tidsrommet 1/4-20/8. En hund kan kun avlegge en prøve i hver 
prøvekategori pr. prøvetermin. En prøvetermin defineres som det tidsrom som går fra 
en prøves start til slutt. Se unntak side 15.» 
 
Side 67 under punkt 7. REGLER FOR DOMMERUTDANNING (RIK) i avsnittet om 
Inntakskriterier, og punktet om Egnet og relevant erfaring kan kompensere for kravet 
til trinn 1. Bytte ut erfaring med kompetanse. Skal forståes og ved neste revidering 
erstattes av følgende nytt punkt: 
 
• Egnet og tilsvarende kompetanse kan kompensere for kravet til trinn I, f.eks 
hundeinstruktørutdanning fra forsvaret, politiet, NRH, eller utdanning innen faget fra 
skoler, høyskoler og universitet m.m. 
 
Side 68 nytt punkt Regodkjenning  
Dommere som av ulike årsaker ikke har dømt i løpet av de siste to årene og heller 
ikke har deltatt på siste dommersamling, er pliktige til å gjennomgå et repetisjonskurs 
og avlegge eksamensarbeid med minst 5 hunder. Ved eksamensarbeidet skal en av 
dommerne være medlem av KG RIK. Dommere plikter og holde seg à jour ved å 
delta på samlinger. 
 
Side 69 under punkt. 8. REGLER FOR FIGURANTUTDANNING (RIK) under 
inntakskriterier, legge inn nytt kulepunkt om alder i tråd med praksis og vurderinger i 
NKK 

• minst 16 år (kandidater som er under 18 år må ha godkjennelse fra foresatte).  
 
Side 69 tekst om Treningsfigurant (1), rette tekst til:  
Kandidater som har gjennomført figurantkurs, og er minst 16 år, kan praktisere som 
treningsfigurant, og treningsmiljøet blir arena for utvikling. 
Kandidater under 18 år må ha godkjennelse fra foresatte for at kandidaten kan 
fortsette sin trening som figurant under oppfølging og veiledning av godkjent 
figurant. Man må være 18 år for at man selvstendig kan ha ansvar for c-trening.    
 


