
Referat 
NKKs Sportshundkomité, møte nr. 6/22 

tirsdag 16. august 2022, Teams møte 
 

Til stede: Liv McDowell, Nina Hansen, Linda Stensrud, Ingar XX, Marianne Ono Njøten, Terje Frode Bakke, 
Øyvind Juul Schjetne, Morten R. Larsen 
 
Forfall: Ghita Fossum 
 
Fra NKKs administrasjon: Catharina Fridell og Janne Gregersen (referent) 
 
25 REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 5/2022  

Sportshundkomiteen godkjente formelt referatet fra møte nr. 5/2022. 
 
26 Prioriteringer av budsjett Dommerutdanning / Landslag 

NKKs Sportshundkomité besluttet å gjennomgå eksisterende rutiner og retningslinjer knyttet til 
dommerkonferanser og støtte til landslag. Det ble satt ned en liten arbeidsgruppe som 
utarbeider utkast til SHK.  
 
Sportshundkomiteen vedtok å be HS fremme for RS 2022 en økning i den økonomiske rammen 
til SHK til minimum kr. 900.000, - fra 2023. I vedtak RS 2018, sak 4 e) Modell for økonomisk 
støtte til dommerutdanning og landslag mv. fremgikk det at potten tok utgangspunkt i dekning 
av 25% av reelle dokumenterbare kostnader til dommerutdanning, -oppdatering og landslag 
økonomisk i kommende 5 års periode, og aktivitetsavgiften ble økt i eget RS vedtak for å 
finansiere økningen vedtaket medførte. Landslagsutøvere i sportsgrenene representerer NKK og 
Norge på en god måte og oppnår svært gode resultater i mesterskap. Reisestøtte til 
landslagsutøvere har ikke vært endret etter HS vedtak 8/2013, mens prisstigning i perioden har 
vært på hele 29,5% iflg. SBB. 
Utdanning og oppdatering av dommere er helt nødvendig for at klubber skal kunne arrangere 
gode prøver i tråd med NKKs regelverk, og kostnadene på dette området har økt 
uforholdsmessig mye de siste par årene. Generell konsumprisindeks i perioden 2018 til juli 2022 
er ifølge SSB 14,5%, noe som medfører at intensjonen om en økonomisk støtte til 25% av reelle 
kostander er over halvert i perioden. SHK mener derfor at den økonomiske rammen til 
særkomiteene må økes.  
 
Bakgrunn:  
Særkomiteen har fått tildelt et budsjett for dommerutdanning og landslag, og må gjøre 
prioritering innfor den rammen som er oppgitt i budsjett.   

 
27 Endring av kriterier kvalifisering lag, NM Agility  

NKKs Sportshundkomité vedtok på bakgrunn av SHK-sak 35/21 å avslå KG agilitys forespørsel om 
endring i agilityreglenes kvalifiserings kriterier for NM lag. 
 
Bakgrunn:  
KG agility ønsker en endring i regelverkets krav for uttakskriterier til NM lag. 

 



28 Oppnevning av FCI-delegater  
NKKs sportshundkomité vedtar å oppnevne de fremlagte representantene til FCI-komiteene for 
perioden 2022-2023. 
 
Bakgrunn:  
Det er igjen tid for oppnevning av representanter til ulike FCI komiteer, og disse oppnevnes etter 
forslag fra klubber, forbund og regionene. 

 
29 Inntaksbrev NKK-2022-07-Z9C0H1 

 Det er vanskelig for SHK å mene noe spesifikt om hendelsen, da vi kun har uttalelse fra dommer 
og eier av hunden som bet som grunnlag. Vi anbefaler at DU innhenter vitneutsagn fra eier til 
hunden som ble bitt, samt evt vitner før avgjørelse fattes. Det foreligger en video av hendelsen, 
SHK valgte å ignorere denne grunnet personvernhensyn. Berørte parter bør gis anledning til å si 
OK til visning av denne videoen. 
 
Til tross for dårlig grunnlag mener SHK at dette er en uønsket hendelse som bør få en 
konsekvens for hunden i form av f.eks en tidsbestemt treningsperiode før neste start. 
 

30 Representasjonstøy ril NKKs landslag 
NKKs Sportshundkomité ber HS om å innhente tilbud på tøy fra andre leverandører enn Bjørn 
Dæhlie, da dagens leverandør har store utfordringer med å levere tøy i rimelig tid. 

 
31 Oppfølgingssaker 
 Smellerdommere oppdateres jf. tidligere SHK-vedtak. 

Rallyregelverk fremlegges til neste møte. 
 Lydighetsprøvereglene oppdateres på nett. 
 Høringssvar på fellesbestemmelsene oversendes SHK. 
 KG LC oppdateres og informeres ut. 
 
 
 
 


