
REFERAT 
med innstillinger til møte i NKKs Sportshundkomite nr. 3/21 

tirsdag 17. august 2021. 

Teams møte 

Til stede: Liv McDowell, Morten Larsen, Ingar Oliversen, Kari Anne Overskeid, Terje Frode Bakke, 
Nina Hansen, Øyvind Juul Schjetne, Linda Stensrud (kom med på slutten av møtet). 
 
Referent: Janne Gregersen 

 
20 REFERATER FRA MØTER I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2/2021  

Sportshundkomiteen godkjente formelt referatet fra møte nr. 2/2021. 
 
21 Autorisasjoner 
 SHK tar notatet til etterretning. 
 
22 Regulering av dommergjerningen – oppfølging av SHK-sak 22/20 og 6/21 
 NKKs Sportshundkomitè vedtok å gjøre vedtaket fra Hovedstyresak 51/21 gjeldende 

med øyeblikkelig virkning. 
 

NKKs Hovedstyre vedtok å opprettholde dagens gjeldende bestemmelser for 
dommergjerningen, men at ordlyden «eget oppdrett» fjernes fra 
fellesbestemmelsene for både prøve-, bruks- og sportsregelverk. Og heller dekkes av 
ordlyden «Dommer kan ikke dømme hund vedkommende har eid, vært medeier i, 
solgt, trimmet eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder». 
 
Unntak: 
SHK vedtok å anbefale HS å vedta egne etiske retningslinjer for agilitydommere. 
Agility er en ren bedømmingssport og dette gjenspeiles også i FCI sitt «Agility judging 
guidelines» pr. 1. januar 2018. 
 
Fritt oversatt fra FCIs «Agility judging guidelines» pr. 1. januar 2018: 
• under dømming skal dommer være streng men rettferdig, og alltid høflig 
• dommer skal være kompetent, upartisk og uten store fakter under dømming 
• dommer skal unngå å finne feil i alle detaljer, ved tvil skal tvilen komme ekvipasjen 
til gode 
• dommer skal dømme alle ekvipasjer likt 
• dommeren skal alltid være konsentrert og ta beslutninger uten å nøle 
• beslutningene skal være endelige 
• dommer skal holde seg strengt til gjeldende regelverk 
• dommer skal unngå å gå i dialog med en utøver i ringen, om nødvendig kan dommer 
kort fortelle ekvipasjen hvorfor den ble disket 
• dommeren kan bare diskutere tankene bak banedesign når hen er ferdig å dømme 



• en dommer skal ikke kritisere kollegaers beslutninger og oppførsel offentlig, men 
heller ta dette privat 
• en dommer er alltid klar over at hen skal gå foran med et godt eksempel selv når 
hen ikke dømmer 
 
Videre kan agilitydommer starte på stevner der hen dømmer selv, dersom det er i 
overenstemmelse med arrangør og praktisk gjennomførbart på en fornuftig og 
smidig måte. Arrangør har vetorett. 
 
Det ikke tillatt å dømme egen hund, det vil si hunder der man selv står som eier. 
 
Hovedstyret anser at vedtaket ikke vil skape noen presedens for noen av de andre 
konkurranseformene som foregår i regi av klubber, forbund og regioner i NKK. Dette 
fordi agility-konkurranser har svært liten bruk av skjønn i bedømmelsen. 
For øvrig så er agility konkurranser underlagt de samme generelle bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for alle former for konkurranser i regi av NKK. 
 
Unntaket i HS–vedtaket blir gjort gjeldende når nytt agilityregelverk trer i kraft. 

 
23 Revidert regelverk for trekkhundprøver for polare raser 
 NKKs Sportshundkomite vedtok revidert regelverk for trekkhundprøver for polare raser. 

Regelverket trer i kraft fra 1.1.2022 og låses for en periode på minst 5 år.  
 

Revideringen vil ikke medføre behov for IT endringer. 
 
24 Etiske retningslinjer for agilitydommere 
 NKKs Sportshundkomite vedtok de fremlagte etiske retningslinjene med noen mindre 

justeringer, som gjøres gjeldende fra samme dato som nytt agilityregelverk når dette er 
klart. 

 
 De etiske retningslinjene blir gjort gjeldende når nytt agilityregelverk trer i kraft. 
 
25 Eventuelt 
 Orientering om utdanningsplan for trinn III instruktører. 
 
 Det er fra klubbene rundt Trekkhundprøver for polare raser ytret ønske om en 

dommerutdanning for denne prøvekategorien. Det jobbes videre med en plan for 
utdanning av NKK dommere for prøvekategorien og dette tas opp på et senere 
tidspunkt. 

 


