
REFERAT 
møte i NKKs Sportshundkomite nr. 7/20 
tirsdag 8. desember 2020 - Teams møte 

 

Til stede: Liv McDowell, Kari Anne Overskeid, Gry Eikanger, Nina Haaland, Terje Frode Bakke, Ingar 
Oliversen, Nina Hansen, Øyvind Juul Schjetne og Morten Larsen. 

 
19 REFERATER FRA MØTER I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2-6/2020  

Sportshundkomiteen godkjente formelt de fremlagte referatene fra møte nr. 2-6/2020. 
 
20 Revidert regelverk Kreativ lydighet 

NKKs Sportshundkomite vedtok revidert regelverk for kreativ lydighet. Regelverket trer i 
kraft fra 1.1.2021 og låses for en periode på minst 3 år.  
 
Revideringen vil ikke medføre behov for IT endringer. 
 

21 Notat om agility, regelverk og IT-løsning 
NKKs Sportshundkomite vedtok at KG AG må komme med en tydeliggjøring av de punktene som 
de mener kan tas i bruk allerede fra 2021, som ikke er direkte regelverksendringer. Dette 
publiseres på NKKs side for KG AG og på gruppens FB-side.  
SHK sin oppgave er å ivareta mange av hundesportene, blant de om lag 40 ulike aktivitets- og 
prøveregelverkene som NKK administrerer. Og dette skal gjøres i tråd med NKKs Hovedstyre’s 
føringer.  
SHK må også sikre at vedtak er økonomisk og administrativt forsvarlige. 2020 har vært et 
unntaksår med en pandemi som vanskeligstilte hele NKK, både de økonomisk og administrative 
sidene.  
SHK fastslår at det derfor ikke er økonomisk forsvarlig å innføre nye agilityregler før 1.1.2022. 
SHK finner heller ikke grunnlag for å dispensere fra bestemmelsene om å låse regelverk for 3 år.  
Dersom sikkerhetsaspekter i det nye regelverket er gode og ikke i konflikt med eksisterende 
regelverk kan arrangør velge å innføre disse tidligere.  
SHK beklager til de mange skuffede agilityutøvere, men pandemien koster for oss alle. 

 
22 Regulering av dommergjerningen 

NKKs Sportshundkomite vedtok at saken oversendes Hovedstyret for en prinsipiell vurdering. 
 
23 Etiske retningslinjer for agilitydommere 

NKKs Sportshundkomite vedtok å utsette saken til sak 22/20 om regulering av 
dommergjerningen er avklart i Hovedstyret. 

 
24 Revidering av autorisasjonsregler og utdanningsplan for agilitydommere 

NKKs Sportshundkomite vedtok autorisasjonsregler og utdanningsplan for 
agilitydommere. 
 

25 Orienteringssaker 
Regelverk og revideringsprosess – formidles alle klubber/forbund, komiteer og KG’er. 



Frist for innsending av saker til SHK møter er minimum 3 uker før. 

Det ble etterlyst Trekkhundprøver for polare raser til godkjenning, det ble redegjort for saksgang 
og videre prosess. Det forventes vedtatt og gjeldende fra 1.1.2022. 

26 Møtedatoer 2021 
2. februar, 20. april, øvrige datoer foreslås fastsatt når RS er avholdt og nye
komitemedlemmer er oppnevnt.

27 Klage fra Hokksund hundeklubb på håndtering av dommerutdannelse 
NKKs Sportshundkomite vedtok at XXXXX gis utsettelse til 31.12.2021 for å få fullført 
sin dommerutdanning. Varigheten på utsettelsen settes til 1 år, av hensyn til dagens 
situasjon med covid-19 og usikkerheten rundt stevner for kommende sesong. 

Klage fra Hokksund HK for øvrig avvises. 

Kari Anne Overskeid ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken. 

28 Tillegg til smitteveileder 
NKKs Sportshundkomite vedtok at fra 1.1.2021 gjeninnføres krav om målebrev. Både 
deltaker og dommer må benytte munnbind og håndhygiene ved måling. 

Trekkhundprøver for polare raser, følger NKKs veileder der dette passer, ellers følges 
bestemmelser fra Norges Hundekjører Forbund. 


