
Referat fra NKK`s kompetansegruppe lydighet 
Nr. 1/22 05.01.2022 Sted: Teams møte 

Tilstede: Stein O. Nergaard, Rune Bjerkelund, Michelle Foldnes, Terje Haugen 

SAK 1/22 – Presentasjon og fordeling av arbeidsoppgaver 
Nye medlemmer er enda ikke valgt inn så de har ikke vært med på møtet. Blir to nye medlemmer: 
Bjørn Ivar Svendsen går inn for Frid, Tar over oppgaven i forbindelse med landslaget. 
 
Linda Karlsen kommer inn på instruktørbiten.  

SAK 2/22 – Kriterier for avholdelse av NM + utlysning for 2023 
NM er greit at vi setter ut i år. Og da blir det sånn videre også.  
 
Michelle jobber videre med utlysning, ser på utlysning for AG NM. KG etterstreber å legge ut 
utlysningen så fort den er klar.  
 
Avventer svar vedr. H.P Pettersen. 

SAK 3/21 – NM 2022 
Dato for NM: 13.-14. august. Rakkestad hundeklubb er årets arrangør. 

SAK 4/22 – Uttak landslagstropp 
Kom totalt 19 søknader.  
KG tar ut 16 ekvipasjer til landslaget. Alle søkere vil få beskjed. 

SAK 5/21 – NoM 2022 
Nordisk blir på NKK Sandefjord 26.-27.11.2022 på Oslofjord Convention Center.  

SAK 6/22 – Uttaksstevner for NoM 
NM 13.-14. august 
og evt. Kongsvinger i September.  

SAK 7/22 – Internasjonale stevner utlysning 2022 og 2023 
NKK har godtatt at klubber/regioner søker KG om avholdelse av internasjonale stevner. 10 
internasjonale i løpet av året. 
 
Det blir foreløpig CACIOB på: 
Stavanger: 1 dag 
Sandefjord: 1 dag 
NM: Kvalifisering 
 
KG legger ut utlysning for øvrige 7 stevner. I tillegg legges utlysning for 2023 ut.  

SAK 8/22 – Eventuelt 
-Nye regelverket: Dommer løftet problemstillingen om tisper med løpetid. Endre til at «det skal 
informeres» om i annonsen.  
 
-Rune Bjerkelund kjører teams møte med konkurranselederne om nytt reglement på to datoer. 



SAK 9/22 – Innkomne saker 
Mail vedr. avlysning av landslagssamling fra deltaker i tropp: Michelle svarer opp.  
 
Mail fra landslagsleder: KG er enig i at samling avlyses i sin helhet.  

 


