
SAKSLISTE 
NKKs Sportshundkomite, møte 8/22 
Torsdag 27. oktober 2022, kl. 20.00 

Teams møte 
 

Til stede: Liv McDowell, Nina Hansen, Ingar Oliversen, Terje Frode Bakke, Øyvind Juul Schjetne, 
Morten R. Larsen, Ghita Fossum, Linda Stensrud (HS) 

 
 Forfall: Marianne Ono Njøten 
 

Fra administrasjonen/referent: Catharina Fridell 

 
40 Protokoll SHK-møte 7/22 

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

Muntlig orientering fra HS representant 
• Avvente referat fra NKU møte, men signal om at felles regler for championat lydighet nå 

er godkjent.  
• HS har nedsatt en arbeidsgruppe for IT bestående blant annet av HS representantene til 

særkomiteene.  
• Ny daglig leder for NKK er ansatt, med oppstart i januar.  

 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 
42 Orientering til oppfølgingssaker forrige møte 

• Ved gjennomgang av mandatene til Særkomiteene, presiserte HS at delegater til de ulike 
under komiteene i FCI oppnevnes av HS, etter forslag fra særkomiteene.  
 

43 Høringssvar fellesbestemmelse SHK 
Vedtak: NKKs Sportshundkomité har utarbeidet et forslag til fellesbestemmelse som bes 
vedlegges saken administrasjonen utarbeider til Hovedstyre, som endelig beslutter.  

 
Bakgrunn: Behovet for revidering kommer på grunnlag av «Forskrift om velferd for hest og hund 
i konkurranser», også kjent som konkurransedyrforskriften, som trådte i kraft 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 
oppgaven for prøveleder. Det er videre behov for å tydeliggjøre overfor arrangør bestemmelser 
for båndtvang og helligdagsfredning, 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, som har hatt eget arbeidsmøte for å 
sammenfatte en innstilling.  

  
44 Endring av regelverk for Rallylydighet 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité godkjenner det reviderte oppsettet av regler for Rallylydighet. 
Reglene gjøres gjeldende fra 1.1.2023, 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. 

I møte nr 7 vedtok SHK å godkjenne reglene for selve øvelsene, med mål om å godkjenne 
resterende regelverk innen 01.01.23 etter ytterligere justeringer.  

  
45  Dispensasjonssøknad trinn 1 

Vedtak: NKKs Sportshundkomite gir Annie Tellnes dispensasjon fra alderskrav i 
utdanningsplanen slik at hun kan følge kurset og ta eksamen. Bestås eksamen vil autorisasjon bli 
innvilget når hun fyller 18. 

Bakgrunn:  
Drøbak hundeklubb skal arrangere instruktørkurs trinn 1. Klubben har mange aktive utøvere 
innen forskjellige grener, og for å drifte en så stor klubb er man avhengig av frivillig innsats fra 
medlemmer. De har mange unge medlemmer som ønsker å bidra positivt som frivillige, Drøbak 
hundeklubb søker derfor dispensasjon fra utdanningsplanens alderskrav (18 år) for en deltager. 

46 Utdanningsplan instruktør trinn 3 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité vedtok forelagte utdanningsplan for trinn III instruktører.  
 

Bakgrunn:  
Pr. dags dato er praksis i forhold til trinn III instruktører at disse har blitt oppnevnt direkte 
etter anbefaling fra klubber. Det har ikke vært noen enhetlig utdanningsplan for trinn III. 
SHK oppnevnte en tverrfagliggruppe, som fikk i oppgave å lage en utdanningsplan. Planen 
ble sendt ut på høring første gang i 2021, og etter en del tilbakemeldinger på denne besluttet 
gruppen å utarbeide en ny plan mer i tråd med høringssvarene. Denne ble sendt ut på høring 
forsommeren 2022. Det ble ikke mottatt innvendinger mot denne. 

 
Eventuelt 
NKKs Sportshundkomité ble vist en foreløpig gjennomgang av forslag til budsjettprioritering.  
 
Saker som henger:  

• Retningslinjer for disponering av budsjett – SHK utarbeider et forslag 
• Godkjenning av Smellerregelverk – tas på møte i desember, SHK ber om å få oversendt 

endringene så fort som mulig.  
• Organisering av Agility i en egen klubb – tas på møte i desember 
• Sak angående dommersatser fra møte 3, sak 15/22 – ble ikke tatt i HS i oktober, men 

meldes inn til neste møte som trolig blir i november.  
 

 
Kommende møter:  
2.november opplæring i TEAMS kl 17-19 (første timen grunnleggende opplæring) 
8. desember kl 20 – Ordinært møte i Sportshundkomitéen 
 


