
REFERAT 
med innstillinger til møte i NKKs Sportshundkomite nr. 4/21 

tirsdag 5. oktober 2021 kl. 18.00. 

Teams møte 

Til stede: Liv McDowell, Morten R. Larsen, Ingar Oliversen, Kari Anne Overskeid, Terje Frode 
Bakke, Nina Hansen, Øivind Juul Schjetne, Linda Stensrud 

Referent: Janne Gregersen (adm) 

 

26 REFERATER FRA MØTER I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 3/2021  
Sportshundkomiteen godkjente formelt referatet fra møte nr. 3/2021. 

 
27 Veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona 
 SHK vedtok å avvikle smittevern veilederen med følgende unntak: 

1. øvelsen tilgjengelighet 
2. man benytter egne apporter 
3. man benytter munnbind på kontaktmomenter på mentaltester  

  
unntakene gjelder fram til 1.1.2022. 

 
28 Dispensasjonssøknad instruktørutdanning XXXX 
 NKKs Sportshundkomite vedtok å innvilge utsettelse frem til 5. oktober 2022. 
 
29 Dispensasjonssøknad instruktørutdanning trinn 1 fra Dalane HK 

NKKs Sportshundkomite vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra utdanningsplanens trinn 
1 – krav med egen hund. Slik at XXXX kan gjennomføre kurset og ta eksamen. Kandidaten gis 1 
års utsettelse etter eksamen til å oppfylle krav med egen hund. 

 
30 Dispensasjonssøknad instruktørutdanning Florø HK 
 SHK vedtar å innvilge dispensasjon for XXXX og XXXX, slik at de kan gjennomføre kurset 

og ta eksamen. De gis deretter 1 års utsettelse fra eksamensdato til å oppfylle kravene 
med egen hund og hjelpeinstruktørtimer. 

 
31 Dispensasjonssøknad instruktørutdanning trinn 1 fra Kongsberg HK 
 NKKs Sportshundkomite innvilger dispensasjon fra krav med egen hund for XXXX. Kravet 

må være oppnådd innen 5. oktober 2022. 
 
32 Dispensasjonssøknad instruktørutdanning trinn 1 fra Sunnfjord HK 
 NKKs Sportshundkomite vedtok å innvilge dispensasjon for XXXX og XXXX, slik at de kan 

gjennomføre kurset og ta eksamen. 
De gis 1 års utsettelse fra eksamensdato til å oppfylle kravene med egen hund og 
resterende timer som hjelpeinstruktør. 



 
33 Reviderte agilityregler 
 NKKs Sportshundkomite vedtok det reviderte agilityregelverket. Regelverket trer i kraft 

fra 1.1.2022 og låses for en periode på minst 5 år. 
 
 Reglene godkjennes med forbehold om at avtale om IT-løsning kan inngås og 

ferdigstilles innen medio desember 2021. 
 
34 Reviderte regler for lydighetsprøver 

NKKs Sportshundkomite vedtok det reviderte lydighetsprøveregelverket, med mindre 
justeringer.  
Regelverket for lydighetsprøver trer i kraft fra 1.1.2022 og låses for en periode på minst 
5 år.  
 
Dette medfører også nye regler for oppnåelse av lydighetschampionat, sak oversendes 
Hovedstyret for vedtak. 
SHK vedtok de fremlagte overgangsregler for mellomtitler og championat, som gjelder 
t.o.m. 31/12-22, dersom nytt championat godkjennes av HS. 

 
35 Revidering av regelverk når regelverk er låst 

SHK vedtok at dersom norsk lovverk og/eller internasjonale regelverk tilsier det kan 
regelverk justeres i tråd med dette i låsningsperioden. 
Dette forutsetter at det er mulig å gjennomføre administrativt og IT-teknisk.  

 
 
Eventuelt 
SHK vedtok at nye dispensasjoner fra utdanningsplanene for instruktører på grunnlag av covid-
19, ikke vil kunne innvilges etter 1. juni 2022. 
  
 


