
PROTOKOLL 
møte i NKKs Sportshundkomite nr. 5/22 

torsdag 16. juni 2022, Teams møte 
 

Til stede: Nina Hansen, Terje Frode bakke, Øyvind Juul Schjetne, Linda Stensrud, Morten Larsen, Liv 
McDowell, Ghita Fossum, Marianne Ono Njøten 
Forfall: Ingar Oliversen 
 
Referent: Janne Gregersen 
 
19 REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 3/2022 og 4/2022  

Sportshundkomiteen godkjente formelt referatet fra møte nr. 3/2022 og 4/2022. 
 
20 Endring i regler for autorisasjon av lydighetsdommere 

 NKKs Sportshundkomite vedtok med mindre justeringer de nye reglene for autorisasjon av 
lydighetsdommere.  
 
Bakgrunn:  
I SHK-sak 3/22 vedtok SHK å ta saken om utdanningsregler for lydighetsdommere tilbake til KG 
for lydighetsprøver, for modernisering og oppgradering. KG for lydighet har på ny lagt frem 
utdanningsregler for vedtak.  

 
21 Dommerautorisasjon for smellerdommere  

NKKs Sportshundkomite vedtok å godkjenne de fremlagte dommerne. Dommere som ikke har 
dømt innenfor de siste 3 år godkjennes etter bekreftelse på deltakelse på dommerkonferanse 
høsten 2022. 
 
Bakgrunn:  
Når regelverk for smeller ble godkjent, lagde man en overgangsordning for smellerdommere, 
gjeldende til 31.12.2021. Nå som ordningen er utløpt må dommerlisten publiseres. 
 

22 Mandat for KG for lure coursing 
 NKKs Sportshundkomite vedtok med mindre justeringer de å godkjenne det fremlagte 

mandatet. 
 

Bakgrunn:  
Mandatet for KG lure coursing (KG LC) har ikke fungert slik det opprinnelig var vedtatt, og det 
var behov for endringer.  
Etter møtevirksomhet med representanter fra miljøet har man nå fått et mandat som vil 
fungere. 

 
23 Oppnevning til KG lure coursing 

NKKs Sportshundkomité vedtok å oppnevne følgende medlemmer til KG lure coursing: 
 

KG lure coursing   
Gry Runa Nielsen Leder 2 år 
Jeanette Eggan  1 år 
Joakim Kirkerud  2 år 
Roy Tore Trøan  1 år 



Maria Knudsen  2 år 
Oppnevnes senere  1 år 
Steinar Mathisen FCI - repr.  

 
SHK ønsker å anmode Irsk Ulvehundklubb og Norsk Myndeklubb om å komme med forslag på 
kandidater ved neste oppnevning til KG. 

 
Bakgrunn:  
Etter revidering av mandat for KG lure coursing (KG LC) er det foreslått medlemmer av de 
respektive raseklubbene. 
 
 

24 Oppfølgingssaker 
Avklare rundt regelverket og prosessen fremover for Rallylydighetsregelverket. 
 
Gjennomføre høring på LC-regelverket. 
 
Det ble vedtatt at SHK i et eget arbeidsmøte skal se på og gi sin innstilling til høringen på 
fellesbestemmelsene. 
 
Oppnevninger til FCI – vil bli lagt frem på neste møte. 
 
Budsjett for SHKs område vil bli lagt frem i neste møte. 
 
Det etterlyses ferdigstillelse av arbeidet med utdanningsplan for trinn III instruktører. 


