
PROTOKOLL 
NKKs Sportshundkomite (SHK), møte 7/22 

Torsdag 29. september 2022, kl. 20.00 
Teams møte 

 
Til stede: Liv McDowell, Nina Hansen, Ingar Oliversen, Marianne Ono Njøten, Terje Frode 
Bakke, Øyvind Juul Schjetne, Ghita Fossum, Linda Stensrud (HS) 

 
 Forfall: Morten R. Larsen 
 

Fra administrasjonen: Catharina Fridell og Janne Gregersen 

 Referent: Catharina Fridell 

 
32 Protokoll SHK-møte 6/22 

NKKs Sportshundkomite har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet. 
 
 
33 Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 
 
Muntlig orientering fra HS representant. 
Informasjon ble gitt om følgende tema:  

• Mandat til særkomiteene ble godkjent av HS med noen små justeringer.  
• Teams til særkomiteene er vedtatt, og SHK blir første komite ut. HS representanten har 

deltatt på et par møter med Skykontoret for å planlegge prosjektet. SHK må avtale tid 
for opplæring.  

• NKU møtet i oktober skal behandle championatregler for lydighet.  
• NKK blir 125 år i 2023, HS har nedsatt en Jubileumskomite. Ønske er at det skal bli 

markeringer i hele landet, og på mange ulike arrangementer.  
• HS er i sluttfasen angående rekruttering av ny Generalsekretær.  

 
 
34 Orientering til oppfølgingssakser forrige møte 

• Informasjon om smellerdommere er oppdatert på hjemmesiden 
• Lydighetsregelverket er oppdatert på hjemmesiden 
• Informasjon om KG LC er oppdatert på hjemmesiden 

 
KG LC har en ledig plass i komiteen. Forsalg på kandidat foreligger nå.  
Vedtak: SHK vedtok å ikke innstille denne kandidaten nå, da det er kort tid til nytt valg. 
Kandidaten oppfordres til å stille seg disponibel ved neste valg.  

 
35 Høringssvar fellesbestemmelse SHK 

Vedtak: SHK ønsker å gjennomgå de forslag som foreligger på en ordentlig måte. Det ble derfor 
avtalt tid for et eget arbeidsmøte, hvor målet er å utforme forslag til fellesbestemmelse som 
fremlegges for behandling neste ordinære møte.  

 
Bakgrunn: Behovet for revidering kommer på grunnlag av den nye «Forskrift om velferd for hest 
og hund i konkurranser», også kjent som konkurransedyrforskriften, som trådte i kraft i 1. juli 
2021.  Fellesbestemmelsene må følge opp at det nå foreligger en egen forskrift som regulerer 
prøving og trening av hund. Rollen som dyrevelferdskontrollør som forskriften angir er foreslått 
lagt til som oppgave for prøveleder. Det er videre behov for å tydeliggjøre overfor arrangør 



bestemmelser for båndtvang og helligdagsfred, slik at disse nå er foreslått tatt inn i 
regelverksteksten. Det er i tillegg gjort noe språkvask slik at språket i regelverket er oppdatert og 
tidsriktig. Klubber/forbund er kun forventet å gi høringsinnspill på den mal for 
fellesbestemmelser som man sorterer/har prøveaktivitet under. 

  
 Høringssvar på fellesbestemmelsene er oversendt SHK. 
 Det er NKKs hovedstyre som endelig godkjenner fellesbestemmelsene. 
  
36 Endring av regelverk for Rallylydighet 

Vedtak: SHK godkjente reglene for selve øvelsene, resterende regelverk godkjennes innen 
01.01.23 etter ytterligere justeringer. Endelig godkjent regelverk vil være låst for revidering til 
31.12.2027. 

Dersom vedtak om endringer i fellesbestemmelsene fra NKKs Hovedstyre vil dette bli 
implementert på bakgrunn av de føringer HS gir i sitt vedtak. 

Bakgrunn: Norsk Rallylydighetsklubb (NRL) har lagt frem utkast til revidert regelverk for 
rallylydighetsprøver. 

  
37 Søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene  

Vedtak: SHK vedtar å innvilge dispensasjon fra utdanningsreglene til NN slik at hun kan ta 
eksamen. Det gis 1 års utsettelse, fra eksamensdato, på å oppnå krav med egen hund. 
Autorisasjon innvilges når krav er oppfylt.  

Bakgrunn: Det er behov for autoriserte instruktører i regionen. 
Line Nilsen er aktiv i Alta hundeklubb, men mangler å oppfylle krav med egen hund i forhold til 
utdanningsplanen. Det arrangeres ganske få konkurranser i landsdelen, og avstandene er store. 
Det kan derfor være utfordrende å oppnå egenresultater med hund.  
Derfor søkes det dispensasjon fra utdanningsregelen. 

 
38 Søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene 

Vedtak: SHK vedtar å innvilge dispensasjon fra utdanningsreglene for seks personer, slik at de 
kan delta på, og ta eksamen på Trinn 1 kurs i regi av NKK region Nordland. Autorisasjon innvilges 
når kravet om hjelpeinstruktørtimer er oppfylt og dokumentert, senest 1 år etter eksamensdato. 

Bakgrunn: Salten brukshundklubb er en aktiv klubb som favner medlemmer over et ganske stort 
område. Det er behov for flere instruktører i klubben. Det arrangeres sjelden instruktørkurs i 
området, og NKK region Nordland har nå satt opp et kurs hvor Salten brukshundklubb ønsker at 
flere skal delta for å få formell kompetanse 

39 Søknad om dispensasjon fra utdanningsreglene 

Forslag til vedtak: SHK vedtar å innvilge dispensasjon fra utdanningsreglene til XX, slik at han kan 
ta eksamen. Det gis 1 års utsettelse fra eksamensdato på å oppfylle krav med egen hund i 
forhold til utdanningsplanen. Autorisasjon som trinn 1 instruktør innvilges når kravene er 
oppfylt, senest 1 år etter eksamensdato. 

 



Bakgrunn: Det er behov for autoriserte instruktører i regionen. 
Kim Kristoffersen er aktiv i Norsk Retrieverklubb Tromsø, og anses som en ressurs i klubben som 
ønsker å kunne skilte med NKK instruktør på sine aktiviteter og kurs. 

 
Eventuelt 
Saker til behandling neste møte:  

• Utdanning trinn 3 instruktør 
• Retningslinjer for prioritering av midler til dommerutdanning og landslag 

Sak til HS:  
• Sak angående dommersatser fra møte 3, sak 15/22 – saken sendes inn til HS møte i oktober. 

 
Annet:  
Det har vært ønskelig med et møte hvor leder av NKKs Hovedstyre deltar. Ved gjennomgang av 
mandatene til særkomiteene, er det nå besluttet at det skal være en årlig samling mellom HS og hver av 
særkomiteene. Møte med leder av HS avventes derfor til dette.  
 
Kommende møter:  
20. oktober kl 18:00, Arbeidsmøte Fellesbestemmelser 
27. oktober kl 20:00, Ordinært SHK møte 
2.november kl 17-19, Opplæring i Teams (første timen grunnleggende opplæring) 
8. desember kl 20:00, Ordinært SHK møte 
 


