
PROTOKOLL 
NKKs Sportshundkomite, møte nr. 3/22 

12. mai 2022, Teams møte 

Til stede: Liv McDowell, Ingar Oliversen, Marianne Ono Njøten, Ghita Fossum, Terje Frode Bakke, Nina 
Hansen, Linda Stensrud og Catharina Fridell 
Forfall: Øyvind Juul Schjetne og Morten R. Larsen 
 
Referent: Janne Gregersen 
 
 
13 REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 2/2022  

Sportshundkomiteen godkjente formelt referatet fra møte nr. 2/2022. 
 
14 Revidering av mandat for særkomiteer - Innspill fra NKKs Sportshundkomité vedrørende 

mandat for særkomiteen 
 NKKs Sportshundkomite vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget, med noen små justeringer, 
før det oversendes til HS. 
 
Bakgrunn:  
På bestilling fra NKKs Hovedstyre, HS-sak 24/22, ble mandat for SHK oversendt for innspill til 
revideringen. Den nedsatte arbeidsgruppen har utarbeidet innspill som tas med for behandling i 
HS. 

 
15 Sak til HS om fastsettelse av dommerhonorar for grener under NKKs SHK 

 NKKs Sportshundkomite vedtok det fremlagte forslaget, med noen små justeringer, før sak 
sendes over til HS. 
 
Bakgrunn:  
Som følge av endrede honorarsatser fastsatt av NKKs HS ønsker SHK en avklaring fra HS om 
hvordan dette skal praktiseres. En arbeidsgruppe har utarbeidet et innspill som ønskes lagt frem 
for HS. 
 

16 Orienteringsnotat – Autorisasjoner 
 NKKs Sportshundkomité tok notatet til orientering. 
 
17 Tillegg til agilityreglene 

NKKs Sportshundkomite vedtok følgende endring i agilityreglene: 
  
Rollen stevneleder kan rullere mellom flere mennesker på et stevne. Klubbene plikter å ha en 
tydelig oversikt over hvem som har ansvar pr. ring og som stevneleder til enhver tid.  
Stevneleder kan ikke delta på stevnet samtidig som de virker i sine roller. Det skal være 
maksimum 2 stevneledere pr. Dag. 

  

Eventuelt 
SHK ber om at det opprettes teams løsning for de enkelte særkomiteene. 
 



SHK tok orienteringen om IT-prioriteringer til orientering, og vil diskutere temaet mer inngående i et 
senere møte. SHK ønsker en oversikt over it-prosjekter og mulighet til å prioriterer prosjekter innen for 
våre fagfelt. 
 
Det ble orientert om arbeidet med utdanningsplan for trinn III instruktører. 
 
Saken om lydighetschampionater som skulle oversendes NKU ønskes tatt opp igjen i HS. 
 
Vedr dyrevelferdskontrollør på alle stevner og organiserte ønsker SHK en avklaring om at dette gjelder 
for alle sporter. Om så er tilfelle må NKK komme med en plan for å (raskt) utdanne 
dyrevelferdskontrolløre. 
 
 


