
SAKSLISTE 
NKKs Sportshundkomite, møte 2/23 

Torsdag 2.mars 2023, kl. 19:00 
Teams møte 

 

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

 

Fra administrasjonen og referent: Catharina Fridell 

8 Protokoll SHK-møte 1/23 

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

Muntlig orientering fra HS representant 
 

Vedtak: Informasjon tatt til etterretning 
 
10 Saker til orientering  

• Oslo Dog Show, 15-17.september 
 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 
  

11  Dommerautorisasjoner 

Vedtak: Informasjonen tatt til orientering 

 
12 Tilrettelegging av instruktørkurs Trinn1 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité stiller seg positiv til at kandidaten som har søkt om 

dispensasjon kan få ta Trinn 1 utdanning med tilrettelagte hjelp som syns tolking og ledsager til 

stede. 

Bakgrunn: Forespørsel om tilrettelegging slik at person som er blind kan gjennomføre instruktør 

kurs Trinn 1 

13 Varig dispensasjon i sportsgrenene agility, lydighet og rallylydighet 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité vedtok at vedkommende som har fremmet søknad angående 

varig dispensasjon i sportsgrenene agility og lydighet ikke innvilges, dette da tilrettelegging 

anses som tilstrekkelig. SHK vedtok imidlertid å innvilge varig dispensasjon for å konkurrere i 

Rallylydighet. Ved bruk av rullestol fritas kandidaten fra følgende øvelser:   

• 225 – Sidebytte mellom ben 

• 308 – Sikk sakk 

• 315 – 8-tall mellom ben 

 



Bakgrunn: Administrasjonen har mottatt søknad om «varig dispensasjon» fra en utøver i 

følgende sportshund grener: agility, lydighet og rallylydighet. Til grunn for søknaden om 

dispensasjon ligger en varig MC-skade fra 2007. Utøver bruker elektrisk rullestol, men kan også 

bruke protese med og uten krykker.   

14 Søknad om varig dispensasjon, bruk av ledsager i rallylydighet 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité vedtok dispensasjon med inntil 2 år, for vedkommende som 

har søkt om fritak fra regelverket med bruk av ledsager i Rallylydighet.  

Bakgrunn: Administrasjonen har mottatt søknad om «varig dispensasjon» fra regelverket som 
utøver i rallylydighet. Til grunn for søknaden om dispensasjon ligger helsemessige 
utfordringer/diagnoser som gir utøver utfordringer med balanse/ustøhet.  
 
Utøver er i dag avhengig av rullator, men hevder at hun ved hjelp av ledsager kan utføre øvelser 
i konkurranseformen.  

 

15 Oppnevning av kandidat til KG LC 

 Vedtak: NKKs Sportshundkomité vedtok å oppnevne følgende personer for å få en komplett 

Kompetansegruppe for Lure Coursing (KG LC): 

 Oppnevnes for: 

Tone K. Berger 1 år 

Marit Stene 2 år 

 

Bakgrunn: Ved ordinær oppnevning hadde man ikke tilstrekkelig antall personer for å gjør KG LC 

komplett iht. mandat. Nå har det kommet inn forslag som kan gi et fulltallig KG. 

16 Endring av regelverk for Smeller 

Vedtak: NKKs Sportshundkomité fant ikke å kunne godkjenne det fremlagte utkastet til regelverk 

for Smeller. Det bes om konkrete uklarheter/mangler rettes opp.  

Bakgrunn: Utkast til reviderte regler for smellerprøver ble lagt frem for SHK i desember 2022, 

men SHK godkjente ikke det fremlagte regelverksutkastet. 

Etter samarbeid med NSK er det nå utarbeidet et nytt utkast basert på de tilbakemeldinger SHK 

gav i SHK-sak 51/22. 

17 Endring av regelverk for Rallylydighet 

 Vedtak: Sportshundkomiteen har digitalt behandlet og godkjent regelverket på nytt 3/2.  

Bakgrunn: Etter at NKKs Sportshundkomité godkjente det reviderte oppsettet av regler for 

Rallylydighet i oktober – sak 44/22, ble det oppdaget noen mindre feil. Disse er gått gjennom og 

rettet. Reglene gjøres gjeldende fra 1.1.2023, låst for revidering til 31.12.2027. 

18  Støtte til Lanslagsdeltakere 



Vedtak: Sportshundkomiteen vedtok å fremme forslag til NKKs hovedstyre om økte satser for 

reisestøtte til landslagsutøvere som på vegne av NKK deltar i FCI Europa- eller 

Verdensmesterskap og i Nordisk mesterskap.  

Satsene for reisestøtte for landslagsutøvere er ikke økt siden 2013, og Sportshundkomiteen 

foreslår at satsene økes til kr. 4000,- ved deltakelse i FCI EM/VM og kr. 500,- per stevnedag 

(normalt kr. 1500,- totalt) ved deltakelse i Nordisk mesterskap. 

Bakgrunn: NKK har gjennom mange år gitt økonomisk reisestøtte til utøver tatt ut til å 

representere NKK og Norge i FCI EM og VM, samt til Nordiske mesterskap som arrangeres 

innenfor det nordiske samarbeidet. Satsene har fra 2013 vært hhv. Kr. 3000,- ved FCI EM og VM 

og kr. 300,- per stevnedag ved nordiske mesterskap (normalt totalt kr. 900,-). I tillegg har NKK 

dekket påmeldingsavgiften for deltakelse ved disse mesterskapene, noe profileringstøy etter 

egne regler, samt deler av kostnader til ev. en landslagsleder (to i agility).  

Økt budsjettene til særkomiteene ble fremmet i budsjettbehandlingen ved NKK RS 2022, med 

begrunnelse at det er ønskelig å gi noe mer støtte til landslagsutøvere og dommerutdanning. 

 

Eventuelt: SHK så på prioriteringsliste for IT arbeidsgruppe med tanke på utbedring av system. 
 

Oppsatte møter for 2023:  

• 30.mars 

• 27.april 

• 25.mai 

• 22.juni 
 


