
PROTOKOLL 
NKKs Sportshundkomite, møte 9/22 
Torsdag 8. desember 2022, kl. 20.00 

Teams møte 
 

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

 

Fra administrasjonen og referent: Catharina Fridell 

47 Protokoll SHK-møte 8/22 

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

Muntlig orientering fra HS representant:  
- NKK 125 år i 2023, nedsatt en festkomite  
- Rettssak, prosess og vurdering med tanke på anke 
- Kommunikasjonsstrategi  – klubber og forbund vil bli invitert til et digitalt info møte 
- Dommere som har dømt i Russland og Hviterussland etter 24.februar 22, gis ikke anledning 

til å dømme utstillinger, prøver eller andre aktiviteter i NKK og NKKs tilknyttede klubber, 

forbund og regioner. Vedtaket gjelder med umiddelbar virkning.  

 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 
49 Saker til orientering  

• Dommerhonorarer behandlet av HS 06.12. – ble utsatt til januar 

• Fellesbestemmelser behandlet av HS 06.12 – ble avvist da HS ønsker forenkling 

• Utdanningsplan for trinn II instruktører i Lydighet sendes på høring medio desember 
 
 
50 Retningslinjer for disponering av budsjett 

 Saken utsettes til januar, da SHK arbeidsgruppe trenger noe mer tid på dette.   

  

51 Endring av regelverk for Smeller 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité anser at fremlagte regelverk ikke kan godkjennes slik det 

fremstår, og ber administrasjonen bistå med å oppklare uklarheter. 

Bakgrunn: Når regelverket for smeller først ble opprettet hadde man kun 2 klasser med en plan 

om å innføre 2 klasser til, og nå etter flere års bruk er tiden moden for både nye klasser og en 

revidering av aktiviteten smeller. NSK har på bakgrunn av høringsinnspill utarbeidet et utkast til 

nye regler som ønskes vedtatt av SHK. 

  

52  Organisering av Agility 

Vedtak: NKKs Sportshundkomite stiller seg i utgangspunktet positive til at Agility organiseres i en 

egen klubb. SHK ber HS nedsette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med detaljene rundt 

en slik organisering, før endelig beslutning tas. SHK vurderer at en slik klubb bør bygge på 

frivillighet og medlemskontingent, fremfor lisens/avgiftsinnkreving.  



Bakgrunn: Kompetansegruppen for Agility har lenge hatt et ønske om å organisere agilitysporten 
i en egen klubb, underlagt NKK. De har fremlagt et forslag/notat, som de ønsker at NKK skal 
jobbe videre med for å endelig kunne realisere etablering av en agilityklubb.  
 

53 Endring av KG Lydighet 

Vedtak: NKKs Sportshundkomite vedtok endringer i sammensetningen i KG Lydighet. 

Bakgrunn: På initiativ fra KG Lydighet foreslås en endring i sammensetningen av medlemmer i 
kompetansegruppen.  
 

 

54 Oppnevning av representanter til NKKs komiteer og utvalg i 2023 

Vedtak: NKKs Sportshundkomite oppnevnte følgende representanter til de ulike kompetanse 

gruppene:  
 

KG agility 

 

 

Oppnevnes for: 

Tone Cecilie Høgestøl Leder 2 år 

Johnny Aas 

 

2 år 

Synnøve Matre 

 

1 år 

Anette Mjøen  

 

1 år 

Hans Strømsøyen 

 

1 år 

Jan-Egil Eide 

 

2 år 

Thomas Thiesen FCI - repr.  

   
KG lydighet 

 

 

Oppnevnes for: 

Stein Ole Nergaard Leder 1 år 

Stein Feragen 

 

1 år 

Terje Haugen 

 

1 år 

Michelle Foldnes 

 

2 år 

Bente Lyngaas 

 

2 år 

Linda Karlsen 

 

2 år 

Bjørn Ivar Svendsen FCI - repr. 

 
 

 

 



KG mentaltester 

 

 

Oppnevnes for: 

Øyvind Juul Schjetne 

 

1 år 

Bjørn Strandvik 

 

2 år 

Helge Asmul 

 

2 år 

Lise U. Kirkemo 

 

1 år 

Heidi Lærnes 

 

1 år 

 

KG RIK 

 

 

Oppnevnes for: 

Morten Larsen Leder 1 år 

Odd Erik Magnes 

 

1 år 

Erik Engeland 

 

2 år 

Åse Lura 

 

1 år 

Vidar Haarberg 

 

2 år 

Oppnevnes senere 

 

2 år 

Roar Kjønstad FCI - repr. 

 
 

KG LC 

 

 

Oppnevnes for: 

Gry Runa Nilsen Leder 1 år 

Jeanette Eggan 

 

2 år 

Oppnevnes senere 

 

1 år 

Roy Tore Trøan 

 

2 år 

Maria Knudsen 

 

1 år 

Oppnevnes senere  2 år 

Geir Hammer FCI - repr. 

 
 

 

Bakgrunn: Frist for oppnevning til komiteer og utvalg har vært. Sportshundkomiteen fremlegges 

kandidater på bakgrunn av forespørsel til klubber/forbund. 

 



55 Endring av statutter for Kala trofe 

Saken utsettes til januar  

Bakgrunn: Kalatrofeet har vært basert på agilityresultater fra NKK’s utstillinger. Ordningen med 

at det arrangeres agility sammen med NKK’s utstillinger er bortfalt, dermed er også grunnlaget 

for utdeling av Kalatrofeet borte i dagens form. Kompetanse Gruppen for Agility har derfor 

fremmet et forslag på hvordan utregning og utdeling kan gjøres fremover slik at Kala trofe 

fortsatt kan deles ut.  

56 Dispensasjon for Smeller Dommer 

vedtak: Sportshundkomiteen innvilger forelagte søknad om dispensasjon 
 

Bakgrunn: Ifølge tidligere vedtak gjort av SHK må Smeller dommere som ikke har dømt 
de siste tre år, delta på dommerkonferanse høsten 2022 for å beholde sin autorisasjon.  

 
57 Endring i regler for autorisasjon av lydighetsdommere 

vedtak: NKKs Sportshundkomité anser at regelverket fortsatt er upresist, og ber derfor KG 

Lydighet gjøre en ny behandling. 

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. I SHK sak 20/22 vedtok SHK de nye reglene, men ønsker å 

få de igjen. Saken sendes derfor til SHK som den ble presentert i på møte av 16. juni 2022 

 

 

 

Eventuelt:  

Avtale møter for 2023 

 


