
Mandat  

Arbeidsgruppe som skal vurdere organisering av agility i en egen klubb 
 
1. 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.   
 
NKKs Hovedstyret fattet følgende vedtak i sak 15/23 etter å ha blitt forelagt saken:  

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.  
  

2. Arbeidsgruppens oppgave – mål og forventet resultat 
Overordnet skal arbeidsgruppen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere 
agilitysporten i en egen klubb. Videre skal det i denne vurderingen også legges vekt på at en 
eventuell slik organisering også skal kunne adapteres av andre aktiviteter dersom det anses 
formålstjenlig og aktivitetene selv ønsker dette (eks lydighet, RIK mv).  
 
For å få et best mulig grunnlag for sine vurderinger skal gruppen innhente innspill fra miljøet. 
Det sendes ut spørreundersøkelse til utøvere og arrangører.  
 
 
Følgende momenter skal vurderes og utredes:  

• Hva fungerer med dagens Kompetansegruppe og hva fungerer ikke 
• Hva er målsettingen med en endret organisering 
• Hvilke konsekvenser vil en endret organisering kunne ha, herunder konsekvenser for 

klubber 
• Hva kan konkret forbedres pr i dag 
• Hva er fordelen med en endret organisering, herunder hvilke fordeler har dette for 

den enkelte utøver 
• Hvilke oppgaver kan gjøres kan best ivaretas av andre enn NKKs administrasjon.  

 
Arbeidsgruppen må videre ha en åpen dialog og informere organisasjonsutviklingsgruppen 
om sine vurderinger for at forankringen skal bli god. 



 
 
3. Tidsplan 
Gruppen skal arbeide etter følgende overordnede tidsplan:  
 

 
4. Avgrensning 
Arbeidsgruppen skal ikke vurdere NKKs øvrige organisering, men skal fokusere på hvordan 
ulike sporter og aktiviteter eventuelt kan organiseres på annet vis enn i dag.  
 
5. Sammensetning og funksjonstid 
Arbeidsgruppen består av:  
Linda Stensrud, HS- representant i NKKs Sportshundkomite 
Øystein Eikeseth, HS- representant 
Hilde Engeland, NKKs Administrasjon samt medlem i styringsgruppen tilhørende 
organisasjonsutviklingsprosessen 
Representant fra KG agility, Tone Cecilie Kraft.  
 
Funksjonstiden for gruppen er fra oppstart i februar 2023 frem til saken forelegges HS.  
 
6. Avslutning 
Arbeidsgruppen, etter dialog med organisasjonsutvalget, avslutter sitt arbeid med 
innstilling/ anbefaling til HS.  
 
 
 
Mandatet er godkjent i NKKs Hovedstyre 21.02.2023. 

Oppstart arbeidsgruppe -
februar 2023

• Gruppen utarbeider 
forslag til mandat som 
sendes HS

HS vedtar mandat -
21.februar 2023

• Arbeidsgruppen 
utarbeider 
spørreundersøkelser til 
utøvere og klubber

Sende ut 
spørreundersøkelse 
medio mars

• Frist på 
spørreundersøkelse til 
medio april

Gjennomgang av svar og 
innhenting av annen 
relevant informasjon 

• Innstilling/ anbefaling 
til HS i dialog med 
organisasjonsutvalget 
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