
Referat fra NKK`s kompetansegruppe lydighet 
Nr. 2/22 02.02.2022 Sted: Teams møte 

Tilstede: Stein O. Nergaard, Rune Bjerkelund, Michelle Foldnes, Terje Haugen, Bjørn Ivar 
Svendsen, Anne Østlid 

SAK 10/22 – Utlysning NM og internasjonal stevner 
Gikk gjennom utlysningstekst. Enighet om utlysningstekst. 
 
SAK 11/22 – H.P Pettersens minnepokal 
Enighet om endringer. Sendes inn til NKK.  

SAK 12/21 – Innkomne søknader til internasjonale stevner 
Allerede tildelt 4:  
Sør-Rogaland brukshundklubb. 2-3 april, CACIOB/ GERA Lørdag 
Sandefjord hundeklubb. 30 april og 1. mai, CACIOB/GERA lørdag 
Rakkestad hundeklubb. 13-14 august. NM, CACIOB/GERA lørdag 
Kongsberg hundeklubb. 24-25 september, CACIB/GERA søndag 
 
Fått inn tre søknader siden sist. Søknadene blir innvilget.  
 
Lillehammer 18. juni – Dommer: Terje Haugen 
Romsdal 17. eller 18. september (kan velge dag selv) – Dommer: Roar Holmen (?) 
Norsk retrieverklubb (inne) 9. april – Dommer: Rune Bjerkelund, Stein Feragen (Reserve 
Stein Ole Nergaard) 
 
Det er da delt ut 7 internasjonale stevner. Det mangler 3 stk som enda ikke er tildelt. 
Michelle sender inn oversikt til NKK (Merete) med foreløpig innvilgede stevner. 
 
SAK 13/22 – Samarbeid med NKK 
Lage sak til Sportshundkomiteen eller hovedstyre om at samarbeidet fungerer dårlig. KG 
opplever å ikke nå frem med sine henvendelser og at lite skjer.   
 
Enighet om å først sende mail til Merete og Janne om at vi nå ser oss nødt til å sende inn sak 
til hovedstyre da vi opplever å ikke få svar. Frustrerende når man som frivillig legger ned mye 
arbeid.  
 
SAK 14/22 – Oppdatering konkurranseledere  
Flere som er blitt godkjente som fortsatt ikke har hørt noe fra NKK. Rune Bjerkelund har 
nylig hatt teams møte med 35 stk. konkurranseledere over to kvelder. Dette satte 
konkurranseledere pris på. Rune opplever at det er en engasjert gjeng. 

SAK 15/22 – Oppdatering instruktørkurs 
Det finnes 9 stk Trinn 3 LP Instruktører. Hva kan man gjøre for å motivere flere til å ta trinn 



3? Bør det stilles krav til dem som ønsker å bli trinn 3. Alle tenker på hva dette kan være til 
neste møte.  
 
Anne og Linda tar en runde med de som er trinn 3 om de fortsatt ønsker å være det.   

Sak 16/22 - Eventuelt 
16.1 – Dommere NM 
Terje Haugen, Jon G. Olsen, Stein Feragen og Tone Trøite. Rakkestad har bestemt at de bare 
skal ha FCI 3. Dersom H.P. Pettersens statuttene endres må de ha øvrige klasser også.  

16.2 – Revidere uttaksregler til landslagstropp og lag 
Bjørn Ivar Svendsen ser på dette og kommer med et forslag på neste møte.  

16.3 – Championat og cert regler 
Stein Ole sjekker opp championatregler.  
 
SAK 17/22 – Innkomne saker 
17.1 – Mail vedr. uriktig opplysning om gjennomført instruktørkurs trinn 2 
Mail er svart opp av NKK.  
 
17.2 – Mail fra Mona Strømdahl 
Mona har valgt å trekke seg fra troppen. Dette står hun fritt til. 


