
PROTOKOLL 
NKKs Sportshundkomite, møte 1/23 

Torsdag 26.januar 2023, kl. 19:00 
Teams møte 

 

Til stede: Liv McDowell, Marianne Ono Njøten, Terje Frode Bakke,  
Øyvind Juul Schjetne, Morten R. Larsen, Ellinor Antonsen, Annika M E Vestman, Linda Stensrud 
(HS) 
 
Ikke til stede: Ghita Fossum 

 

Fra administrasjonen og referent: Catharina Fridell 

1 Protokoll SHK-møte 9/22 

NKKs Sportshundkomite har godkjent protokollen digitalt i etterkant av møtet. 
 
 
2 Saker til orientering  

Informasjon om arbeidet med regelverksrevidering for Smeller og Rally. 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 

 
3 Tilbakemelding fra Hovedsstyre ved HS representant 

Muntlig orientering fra HS representant 
Her vises det til følgende vedtak fra HS møte 1, 10.januar:  

  
9/23 Retningslinjer for publisering av bilde og film på arrangement  
Hovedstyret vedtok å innta henvisning til retningslinjer for publisering av bilder og film av 
identifiserbare personer i alle arrangementsregelverk.  
 
- Notat fra møtet: Hele vedtaket står i protokollen til HS, gjennomgås i møtet. SHK etterspør 

publisering og informering av vedtaket ut til klubber og medlemmer. Det vises også til 
tidligere vedtak angående filming av dommere.  

 
10/23 Dommerhonorar Sportshundkomiteen  
NKKs Hovedstyre vedtar det forelagte forslaget, og presiserer at endring av honorarer skal 
vedtas av HS. 
 

 Dommere kompenseres for både dagsinnsats og forarbeid.  
 Dvs si at AG og Rallydommere skal honoreres med et tillegg pr designet bane.  
 • Honorar pr dag, uavhengig av stevne-ID kr 1.500,-.  
 • Tillegg pr designet bane kr. 50,-. 
 • Konkurranseleder honoreres som ringsekretær kr 700,- pr dag / kr 1.000 for to dager. 
 Honorarsatsene er ment som maks-priser. 
 

15/23 Organisering av agility i egen klubb 
 NKKs Hovedstyre vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere 
 organisering av  agility i egen klubb, alternativt se på hvordan dagens ordning kan ivareta 
 sportens behov bedre. Modellen arbeidsgruppen utarbeider må kunne benyttes av andre 
 grener/sporter.  Administrasjonen i samarbeid med arbeidsgruppens HS-representanter 
utarbeider og kommer tilbake til Hovedstyret med forslag til mandat og tidsplan.  
Hovedstyret ser viktigheten av en grundig prosess hvor det forankres godt mellom de ulike 
berørte gruppene. Saken skal sendes ut på høring. 
Hovedstyrets representanter i arbeidsgruppen vil være Øystein Eikeseth samt Linda Stensrud 
som også stiller på vegne av Sportshundkomiteen. 



Representasjon fra miljøene ivaretas ved representasjon fra KG Agility. 
Administrasjonen oppnevner sin representasjon. 
 
Vedtak: Informasjon tas til etterretning 

  

  

4  Dommerautorisasjoner 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
5 Opprykk på feil grunnlag 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité forventer at man har satt seg inn i regelverket til den sporten 

man utøver. SHK vedtar at Nerleirmoens Ambitious Explorer’s (NO30472/21) resultater oppnådd 

i klasse 3 strykes, og ekvipasjen rykker ned igjen i klasse 2. For å kunne konkurrere videre i 

høyere klasser må opprykksreglene følges. 

Bakgrunn: Administrasjonen har mottatt henvendelse om opprykk i rallylydighet, hvor det 

fremkommer at opprykk er gjort på feil grunnlag. 

6 Forslag til nye statutter Kala- trofeet 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité vedtar det forelagte forslaget på endring av Kalatrofeet, samt 

at utdeling skjer på NM påfølgende år.  

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.  

7 VM i Lydighet i 2025 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité ser positivt på at NKK ved KG Lydighet fremmer søknad om å få 

arrangere VM i Norge i 2025, forutsatt at det utarbeides et realistisk budsjettforslag i samarbeid 

med administrasjonen. Så snart det er utarbeidet, må saken sendes til HS for endelig 

behandling.   

Bakgrunn: KG Lydighet arrangerte et vellykket Nordisk Mesterskap i november 2022, og ønsker 

derfor å fremme søknad om at Norge skal arrangere VM i lydighet i 2025 eller 2026. KG ønsker 

primært 2025, da nordisk mesterskap på nytt er i Norge i 2026. De påpeker at VM i lydighet aldri 

har blitt avholdt i Norge tidligere.  

8 Behandling av disiplinærsak 

 Uønsket hendelse, sak NKK-2022-11-S2TH5. Sak unndratt offentlighet.  

Eventuelt:  
Avtale møter for 2023. 
SHK ønsker å ha møter hver 4 uke, torsdager fra 19-21 
Oppsatte møter fremover:  

- 2.mars 
- 30.mars 
- 27.april 



- 25.mai 
- 27.juni 

 


