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Sak 18.12.2013 / 01: Protokoll fra møte 02.10.2013 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 02.10.2013 godkjennes. 

 

Sak 18.12.2013 / 02: Infosaker 

a) Arbeidet i perioden siden forrige møte 
Løpende spørsmål innkommet til e-postadressen er besvart av administrasjonen, i saker der 
det er nødvendig etter konsultasjon av KG. Dette har fungert godt i perioden. 

Vedtak: 
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning. 

b) Sammensetning av KG for agility 2014 
Sammensetningen er ikke kjent pr nå – dette skulle vært klart 18.12. På grunn av forsinkele 
med godkjenning av protokollen fra NKKs HS, blir dette ført avklart 19.12.2013. 

Vedtak: 
KG for agility tar sammensetningen av KG i 2014 til etterretning. 

c) NM i agility  
Avviklingen av NM på Dogs4All gikk fint. Det var i år uvanlig mange deltakere, lørdag ble 
derfor lang, men likevel greit gjennomført. Det nye dataprogrammet fra NKK ble brukt for å 
avvikle NM, og fungerte tilfredsstillende. Det er viktig å ha avklart hva som NKK skal gjøre 
og hva som teknisk arrangør skal gjøre, de praktiske detaljene på dette bør gjennomgås i 
forkant av neste års NM. 

Vedtak: 
Orienteringen om NM 2014 tas til orientering. 
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Sak 18.12.2013 / 03: Rapport for arbeidet i KG 2013 

Det utsendte forslaget til rapport for arbeidet i KG utsendt av leder ble gjennomgått. Forslaget 
ble noe justert etter diskusjonen på møtet. Endelig rapport er vedlagt protokollen. 
 
Vedtak: 
Leder sender inn det oppdaterte notatet om arbeidet i KG i 2013 til NKKs administrasjon. 

 

Sak 18.12.2013 / 04: Instruktørsamling for trinn 2 og trinn 3 instruktører 23.-24. november 

til behandling i instruktørgruppa 

Instruktørsamlingen ble gjennomført som planlagt. Det vises også til evaluering sendt til KG-
representantene samt til omtale på NKKs nettsted fra samlingen. Samlingen fikk meget positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne, og det var klar stemning for gjentakelse av slike samlinger. Det 
var meget god stemning på kurset, og mange spørsmål og kommentarer fra deltakerne under 
foredragene. Det vil være et økonomisk og kapasitetsmessig spørsmål hvor ofte dette kan 
gjennomføres. 
 
Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning de gode tilbakemeldingene fra instruktørsamlingen for trinn 2 og 
trinn 3 instruktører i agility 23.-24. november 2013. Det er behov for flere slike samlinger i årene 
framover, det vil være et økonomisk og kapasitetsmessig spørsmål når neste samling kan holdes. 

 

Sak 18.12.2013 / 05: Kriterier for autorisasjon som agility trinn 3 instruktører 

til behandling i instruktørgruppa 

I etterkant av instruktørsamlingen for trinn 2 og trinn 3 instruktører har instruktørgruppa arbeidet 
med ferdigstilling av kriterier for prosedyre og krav til autorisasjon som agility trinn 3 instruktører. 
Trinn 3 instruktørene er i NKK-systemet «instruktør-lærere», dvs er de som holder 
instruktørkurs både på trinn 1 og trinn 2. Behovet for trinn 3 instruktører må ses i sammenheng 
med dette, herunder en akseptabel geografisk spredning. Forslaget er sendt ut i forkant av 
møtet. Det er KG for agility som etter delegasjonsfullmakt er godkjenningsinstans for 
autorisasjonsreglementet og framtidig autorisasjon av trinn 3-instruktører. Trinn 3 instruktører 
som ikke lengre ønsker å ha trinn 3 status, får automatisk tilbake sin trinn 2 status. 
 
Vedtak: 
KG for agility vedtar det utsendte forslaget som kriterier for autorisasjon som agility trinn 3 
instruktører (evt med endringer fastsatt i møtet). Kriteriene er vedlagt protokollen. Leder formidler 
kriteriene til NKKs administrasjon slik at disse kan publiseres på NKKs nettsted. KG vil i løpet av 
våren ta kontakt med alle trinn 3 instruktører for å avklare om noen ønsker å gå tilbake til trinn 2 
status. 

 

Sak 18.12.2013 / 06: Forslag til uoffisielt NM i klasse 1 og 2 

KG for agility ble rett i etterkant av forrige møte 02.10.2013 orientert om at NM i 2014 skulle 
flyttes til NKKs Drammensutstilling. I etterkant av møtet diskuterte KG pr epost og telefon 
muligheten for å foreslå at det blir avviklet et uoffisielt NM for klasse 1 og klasse 2 samtidig – 
siden det er plass til dette. En slik utvidelse av NM vil gjøre arrangementet mer attraktivt totalt 
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sett, samt bidra til et enda større og mer vellykket NM-helg. KG var enstemmige tilhengere av 
dette, og en formell henvendelse i sakens anledning ble sendt NKKs administrasjon 
18.11.2013. Vi har ikke fått svar på denne forespørselen enda. Det er viktig at teknisk arrangør 
blir forespurt så tidlig som mulig for å kunne gjøre best mulig forberedelser. 
 
Vedtak: 
KG for agility foreslår at det fra 2014 i tillegg til offisielt NM i agility også samtidig holdes uoffisielt 
NM for klasse 1 og klasse 2. Saken er oversendt NKKs administrasjon medio november – saken er 
ikke endelig avgjort. KG følger opp saken videre med sikte på avklaring så snart som mulig, 
herunder publisering på NKKs netttsted om etablering av et utvidet NM-arrangement under NKKs 
internasjonale utstilling i Drammen i juni. NKK bør snarest avklare hvem som skal være teknisk 
arrangør og inngå avtale om arrangementet. 

 

 

Sak 18.12.2013 / 07: Nye regler for Nordisk mesterskap i agility fra 2015 

til behandling i dommergruppa 

Reglene for avvikling av nordisk mesterskap i agility har vært diskutert i NKU (Nordisk Kennel 
Union) sitt agilityutvalg over en periode uten konkrete omforente endringsforslag. På møte 30. 
november var saken på nytt til behandling. Morten Holmen representerte KG på møtet. KGs 
dommerutvalg diskuterte saken på forhånd, og NKKs administrasjon ble også kontaktet. Det ble 
på møtet enighet om å arbeide videre med bakgrunn i et konkret forslag som i det alt vesentlige 
var omforent. Den videre saksgang er at dette nå skal opp til behandling i NKUs arbeidsutvalg. 
Det er fortsatt behov for å avklare en del konkrete forhold knyttet til forslaget, KG for agility 
sender sine synspunkter videre til NKK og til de andre landene for videre diskusjon i NKU, med 
sikte på at NKU kan vedta de nye reglene våren 2014 med virkning fra 2015. 
 
Vedtak: 
KG for agility oversender sine kommentarer til forslaget for ny gjennomføring av Nordisk 
mesterskap til NKK og de andre landene. Det tas sikte på endelig behandling i NKUs 
arbeidsutvalg våren 2014 slik at de nye reglene kan innføres fra og med NoM 2015. 

 

 

Sak 18.12.2013 / 08: Forberedelsene til dommeramlingen 4.-5. januar 2014 

til behandling i dommergruppa 

Underlag sendt KG sammen med saksinnkallingen. Dommergruppen diskuterte detaljtimeplan, 
forslag til innleder og praktisk gjennomføring av de enkelte temaene på konferansen. 
Dommergruppa ferdigstiller program etc som forberedelse til konferansen, og forespør innledere 
i henhold til diskusjonen i gruppa. 
 
Vedtak: 
Dommergruppa arbeider videre med den konkrete planleggingen og gjennomføringen av 
dommerkonferansen 2014 i tråd med diskusjonen på møtet. 
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Sak 18.12.2013 / 09: Innkommet forslag til endring av opprykksregler fra klasse 2 til 
klasse 3 

til behandling i dommergruppa 

KG har mottatt forslag om endring av opprykksregler fra klasse 2 til klasse 3. Forslaget sendt ut 
sammen med innkallingen til møtet. Forslaget gikk hovedsakelig på å fjerne kravet til plassering 
for opprykk til klasse 3. Forslaget ble diskutert, svar sendes forslagsstiller i tråd med 
diskusjonen i møtet. Det skal mye til for å endre regler, spesielt mellom normale 
revisjonsprosesser. Opprykksreglene vil bli alltid være gjenstand for vurderinger i forbindelse 
med regelrevisjoner, og vil således trolig også bli tatt opp til vurdering ved neste regelendring.  
 
Vedtak: 
KG for agility ønsker ikke å endre regelverket når det gjelder opprykk til klasse 3 nå. Følgende 
svar sendes forslagsstiller:  

«Opprykkskravene ble i det nye regelverket fra 01.01.2012 fastsatt etter en totalvurdering der også antall 

stevner utenfor det mest sentrale agilityområdet («Østlandet») ble vektlagt. Dette var hovedårsaken til at 

antall stevner ble fastsatt til 3 stevner. Samtidig viste det seg ønskelig å begrense opprykkene til klasse 3 

noe mer enn kun krav om feilfrie løp i klasse 2, derfor ble krav om «blant de 3 beste» tatt med. Dette var 

en viss skjerping av de tidligere kravene. Etter KGs vurdering har de nye opprykkskravene fungert 

hensiktsmessig, og vi finner det ikke ønskelig å endre opprykksreglene nå. Opprykksreglene vil bli alltid 

være gjenstand for vurderinger i forbindelse med regelrevisjoner, og vil således trolig også bli tatt opp til 

vurdering ved neste regelendring.»  

 

Neste møte: neste år 

 

 

Jon G. Olsen 

18.12.2013 
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VEDLEGG SAK 18.12.2013 / 03:  
GJENNOMGANG AV ARBEIDET I KG I 2013 SAMT SAKER I ARBEID 

Samarbeidet innad i KG har vært meget konstruktivt og godt, og det løpende samarbeidet med 
NKKs administrasjon, spesielt med vår mye kontaktperson Lisa Maria Rohrhirsch (som begynte 
i januar 2013) har fungert fint i hele perioden. 
 
Kg har i 2013 hatt 8 møter (inkl 18. desember) hvorav 2 fysiske møter. I tillegg har vi hatt 
utstrakt kontakt vi e-post og telefon. Dessuten avholdt en trinn 2-instruktørsamling og planlagt 
en dommerkonferanse 4.-5. januar 2014. 
 
De viktigste hovedsakene vi har arbeidet med inneværende periode er 
 

 Instruktørsamling for trinn 2-3 agility 
o For å bedre samarbeide og videreutvikle NKK-instruktørene i agility har KG 

arbeidet mye med forberedelser og planlegging av den første samling for trinn 2 
og trinn 3-insruktørene i agility. 

o Samlingen gjennomføres helgen 23.-24. november 2013 med meget gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne. 

 Utdanning av instruktører 
o Instruktørutdannelse trinn 2 er revidert, gjennomgått og vedtatt. HS vedtok bl.a. å 

delegere selve autorisasjonsvedtakene til KG for framtiden. 
o To av KGs medlemmer skal være instruktører for to Trinn 2-instruktørkurs som 

starter i januar 2013, i henholdsvis Bergen og Buskerud, basert på den nye 
instruktørutdannelsen. 

o KG har oppnevnt representant i komite for ferdigstillelse av trinn 1-
instruktørutdannelsen. 

o Ferdigstilt kriterier for autorisasjon som agility trinn 3 instruktører. 

 Avsluttende utdanning av 3 nye agilitydommere 
o Det første dommerkurset i agility (i henhold til den nye autorisasjonsreglementet 

for agilitydommere) avsluttet januar 2013. 
o Autorisasjon av 3 nye agilitydommere. 
o Avklart at neste dommerkurs settes i gang vinteren 2014/15. 

 Forberedelse til dommersamling i agility 4.-5. januar 2014. 
o Planlegging, invitasjon og utforming av program. Gjennomgang av 

dommerveiledning i agility, gjennomgang av regelverket som forberedelse til 
konferansen. 

 Landslaget 
o Den spesielle situasjonen med VM i Sør-Afrika medførte flere utfordringer for 

landslagledelsen og KG. KG har hatt løpende dialog med landslagsledelsen 
gjennom året og forsøkt å støtte landslagsledelsen så vel praktisk som gjennom 
å avklare de spørsmål som er stilt. 

o Regelverk for uttak til landslaget for 2014 og 2015 vedtatt og iverksatt. 
 Dette ikke minst for å øke forutsigbarheten for deltakerne. Mens reglene 

ofte har vært publisert svært seint på året ble regelverket for 2014 og 15 
vedtatt i august. Uttaksstevnene ble vedtatt umiddelbart etter at 
terminlisten for 2014 ble publisert. 

 Uttaksstevnene er foretatt med god geografisk fordeling. 
 Uttaksregler for deltakelse i European Open fastsatt. 
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 Arbeid med revidering av regelverket for Nordisk mesterskap i Agility, med virkning fra 
2015. 

 Foreslår opprettelse av uoffisielt NM i klasse 1 og 2 i agility 
o I forbindelse med permanent flytting av NM i agility til NKK Drammen i juni åpner 

det seg mulighet for å holde uoffisielt NM i klasse 1 og 2. KG har igangsatt 
arbeidet med en slik eventuell utvikling. 

 Løpende henvendelser og saker 
o KG har mottatt en rekke henvendelser gjennom året. NKK har videresendt 

mange av disse til KG for uttalelse – alle saker og henvendelser som er 
videresendt er besvart I henhold til etablert rutine samarbeid mellom NKKs 
administrasjon og KG. 

o Håndtert de innkomne søknader om dispensasjon for ringstørrelse. 

 Samarbeide med NKKs administrasjon 
o Ny kontaktperson fra januar 2013, samarbeidet har fungert godt i hele perioden 

 Supplering av KG i agility 
o To av KGs medlemmer trakk seg våren 2013, og det tok en del tid før disse ble 

erstattet. Dette medførte redusert arbeidskapasitet i KG utover våren og 
forsommeren. 

 Deltatt på begge informasjonsmøtene om særkomite for aktiviteter. 

 Deltatt i utviklingen av det nye dataprogrammet for agilitystevner. 

 Gjennomgått forslag til terminliste for utstillinger og agilitystevner. 

 Bistått NKK i forarbeidene med og avviklingen av NM i agilility. 

 Forslag til dommere på NKKs agilitystevner 2013 og 2014. 
 
 
I tillegg er følgende arbeid igangsatt men ikke ferdigstilt 

 Gjennomgang av regelverket, med spesielt fokus på tydeliggjøring av enkelte detaljer 
knyttet til måling av hunder og gjennomføring av Norgesmesterskap. 

o Arbeidet blir sluttført etter gjennomgang av dette på dommerkonferansen 4.-5. 
januar 2014. 

 Arrangørveiledning for arrangører av agilitystevner. 
o Arbeidet er godt i gang og planlegges ferdigstilt våren 2014. 

 Gjennomgang av etiske regler for agilitydommere 
o Ses i sammenheng med revisjon av lignende regelverk for eksteriørdommere og 

i dialog med KG for lydighet, planlegges ferdig våren 2014. 

 Påvirke til sluttføring av trinn 1-utdannelsen 
o Vi håper at dette arbeidet kan prioriteres av alle involverte, og at denne 

revisjonen endelig kan ferdigstilles vinteren 2013/14. 

 Gjennomføre flere opplæringssekvenser for ringsekretær i agility 
o Instruks, veiledning og opplegg ble vedtatt i 2012, men det har ikke vært 

kapasitet til å avholde kurs for ringsekretærer i agility. Det planlegges økt innsats 
på dette området i 2014. 

 Forslag om uoffisielt NM i klasse 1 og 2 (se over) 
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Bestemmelser for 

Autorisering som NKK Agility Trinn 3 instruktør 
 

NKK agility trinn 3 instruktører kan avholde: 

- Trinn 1 instruktør kurs (gjelder alle trinn 3 instruktører) 

- Trinn 2 AG-instruktørkurs (gjelder kun agility trinn 3 instruktører) 

 

Person som autoriseres til NKK Trinn 3 instruktør oppnår denne autoriseringen basert 

på både utdanning og personlige egenskaper. Det er instruktørens plikt å dokumentere 

sin aktivitet ved forespørsel. Hvis instruktøren kommer inn under «kriterier for av 

autorisering», blir instruktøren å betrakte som agility trinn 2 instruktør.    

 

Kriterier for autorisering: 

Autorisering som trinn 3 instruktør er basert på kandidatens søknad. Søknaden skal 

følges av dokumentert oppnåelse av kravene: 

- Innehatt autorisasjon som NKK trinn 2 instruktør minimum de siste 3 år 

- Avholdt treninger og kurs de siste 3 år 

- Vært medlem av klubb som er samarbeidende med NKK i minimum 3 år. Det 

forutsettes at klubben har agility som aktivitet, åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb 

- Bekreftelse og anbefalinger fra minst 2 stk. trinn 3 instruktører innen agility, 

og hvor det har vært dokumentert hospitering på trinn 1 eller trinn 2 kurs hos 

minst en av disse instruktørene. Instruktørene må ikke være i nær familie eller 

andre nære relasjoner med kandidaten. (Dette siste punktet skal først 

dokumenteres når «Søknad om autorisering til agility trinn 3 instruktør» 

innsendes.) 

 

Kriterier for fornyelse av autorisering: 

- Instruktøren har vært aktiv som instruktør i løpet av tre år. 

- Instruktøren har holdt enten, eller både og, instruktørkurs trinn 1/ 

instruktørkurs trinn 2 i løpet av 5 år, eller deler av et slikt kurs. 

- Er medlem av klubb som er samarbeidende med NKK. Det forutsettes at 

klubben har agility som aktivitet åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb. 

- Instruktøren har søkt om fornyelse av autorisasjonen innen siste halvår av 5 

års perioden, dog senest 1 måned før 5 års perioden utløper. 

 

Kriterier for avautorisering: 

- Instruktøren har ikke vært aktiv som instruktør i løpet av tre år. 

- Instruktøren har ikke holdt instruktørkurs trinn 1/trinn 2 i løpet av 5 år, eller 

deler av et slikt kurs 

- Instruktøren har ikke medlemskap i noen samarbeidende hundeklubb som har 

agility som aktivitet, åpen for alle sine medlemmer. 

- Instruktøren har ikke søkt om fornyelse av autorisasjonen innen siste halvår av 

5 års perioden, dog senest 1 måned før 5 års perioden utløper. 

- Instruktøren mangler eller sender ikke inn dokumentasjon på aktivitet eller 

avholdte kurs, ved forespørsel eller ved søknad om fornyelse av autorisering. 
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Søknad: 

Det søkes i to omganger for å bli agility trinn 3 instruktør. 

 

1. Søknad om elevstatus for trinn 3 agility 

2. Søknad om autorisasjon trinn 3 agility 

 

 I første søknad viser man sin interesse ved å søke om elevstatus, og man vil få svar 

fra Kompetansegruppen (KG) om det er behov for en ny trinn 3 instruktør i området. 

Ved positivt svar kan elevtjenesten påbegynnes, og deretter er det klart for å sende inn 

hovedsøknaden. Hovedsøknaden skal sendes inn med resterende vedlegg i henhold til 

«kriterier for autorisering.» 

 

Etter at man har fått bekreftelse «Ja» på søknaden om opprettelse av agility trinn 3 

instruktørelev status har man inntil 5 år på seg til å oppfylle alle krav. Herunder å ha 

hospitert på trinn 1 eller trinn 2 kurs hos en allerede godkjent trinn 3 instruktør (se 

kriterier for autorisering.) Hvis man ikke har innfridd kriteriene innen 5 år slettes 

søknaden. Hospiteringen kan ikke utføres før «Søknad om opprettelse av agility trinn 

3 instruktør elev status» er godkjent. 

 

Hvis søker er en instruktør som har blitt «avautorisert» skal kun «søknad om 

autorisasjon som agility trinn 3 instruktør (hovedsøknad)» benyttes. Søknaden kan 

avvises hvis det i mellom tiden har kommet ny «elev» eller en annen har blitt 

autorisert i området søker er bosatt i, den avvises også hvis instruktøren ble 

avautorisert for mer enn 3 år siden. Etter 3 år må søker søke om ny elev status. 

 

Hoved søknaden skal inneholde bekreftelse fra kandidaten på at hun/han: 

 

- Forplikter seg til fortsatt å virke som instruktør innen NKK og/eller 

samarbeidende klubber 

- Forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert og forholde seg til vedtatte 

kursplaner. 

- Forplikter seg til å utøve instruktørrollen basert på de moralske og etiske 

retningslinjene for opplæring av hunder som NKK har bestemt 

- Bekrefter at vedkommende, så langt ikke særlige tungveiende grunner 

foreligger (skal håndheves strengt), vil delta på de samlingene for instruktører 

som arrangeres av NKK 

- Det skal også fremlegges for Kompetansegruppen for agility komplette 

kursopplegg, med tidsplan, for avholdelse av instruktør trinn 1 og instruktør 

trinn 2 kurs. Disse skal godkjennes av KG, og godkjent/ikke godkjent vil være 

en av faktorene for godkjennelse som agility trinn 3 instruktør.  
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KG for agility skal i ethvert tilfelle vurdere, om det er behov for flere trinn 3 

instruktører, i det området som det blir søkt om trinn 3 status.  

 

Om KG ikke finner forhold som tilsier noe annet, skal KG meddele til NKKs 

administrasjon at kandidaten autoriseres/fornyer autorisasjonen som agility trinn 3 

instruktør. Skjema «Godkjent autorisasjon som agility trinn 3 instruktør.» benyttes 

kun ved første gangs autorisasjon, og ved ny godkjenning av instruktør som tidligere 

har vært av autorisert som trinn 3 instruktør, ellers benyttes skjemaene som har egne 

kommentarfelt «for bruk av kompetansegruppen for Agility.» 

 

Det vil være NKKs administrasjon som sender en påminnelse til de trinn 3 

instruktørene som nærmer seg tiden for fornyelse av autorisasjonen. Autorisasjonen 

vil følge kalenderåret, så påminnelse sendes ut i juni måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Skjemaer som skal benyttes. 
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Søknad om  

opprettelse av agility trinn 3 instruktørelev status 
 

Søkers navn: ................................................................................................................... 

 

 

Adresse: .......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Tlf.:.................................................................................................................................. 

 

 

Er medlem i: ................................................................................................................... 

 

Kriterier for godkjent søknad: 

Autorisering som trinn 3 instruktør elev er basert på kandidatens søknad. Søknaden 

skal følges av dokumentert oppnåelse av kravene: 

- Utdannet som NKK trinn 2 instruktør 

- Innehatt autorisasjon som trinn 2 siste 3 år 

- Avholdt treninger og kurs de siste 3 år 

- Vært medlem av klubb som er samarbeidende med NKK i minimum 3 år. Det 

forutsettes at klubben har agility som aktivitet åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb 

 

Jeg bekrefter og dokumenter at de foran nevnte kriterier er oppfylt, og søker derfor 

om status som agility instruktør trinn 3 elev, og jeg vet at jeg har inntil 5 år på meg til 

å innfri alle krav. 

 

.......................................................................................................................................... 

Søkers sign. (og dato) 
Under linjen er for bruk av Kompetansegruppen, skal ikke fylles ut av søkerne. 

.......................................................................................................................................... 

Søknaden er: 

 Godkjent. 

 Ikke godkjent. 

Hvis «ikke godkjent», kort begrunnelse: .................................................................. 

 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

 

................................................................................................................................... 

For Kompetansegruppen for agility (sign.) 
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Side 12 

Søknad om autorisasjon  

som agility trinn 3 instruktør (hoved søknad) 
 

Søkers navn: ................................................................................................................... 

 

 

Adresse: .......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Tlf.:.................................................................................................................................. 

 

 

Er medlem i: ................................................................................................................... 

 

Har vært agility trinn 3 elev siden(dato): ........................................................................ 

 

Vært godkjent agility trinn 3 instruktør tidligere i perioden(dato): ............................... 

 

Kriterier for godkjent søknad: 

Autorisering som trinn 3 instruktør er basert på kandidatens søknad. Søknaden skal 

følges av dokumentert oppnåelse av kravene: 

- Innehatt autorisasjon som NKK trinn 2 instruktør minimum de siste 3 år 

- Avholdt treninger og kurs de siste 3 år. 

- Vært medlem av klubb som er samarbeidende med NKK i minimum 3 år. Det 

forutsettes at klubben har agility som aktivitet, åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb. 

-  Forplikter seg til fortsatt å virke som instruktør innen NKK og/eller 

samarbeidende klubber. 

- Forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert og forholde seg til vedtatte 

kursplaner. 

- Forplikter seg til å utøve instruktørrollen basert på de moralske og etiske 

retningslinjene for opplæring av hunder som NKK har bestemt. 

- Bekrefter at vedkommende, så langt ikke særlige tungtveiende grunner 

foreligger (skal håndheves strengt), vil delta på de samlingene for instruktører 

som arrangeres av NKK 

- Vedlagt komplette kursopplegg, med tidsplan, for avholdelse av instruktør 

trinn 1 kurs og instruktør trinn 2 kurs. Bekreftelse og anbefalinger fra minst 2 

stk. trinn 3 instruktører innen agility, samt dokumentert hospitering på 

instruktør trinn 1 eller instruktør trinn 2 kurs hos minst en av disse 

instruktørene. 

 

Jeg bekrefter og dokumenter at de foran nevnte kriterier er oppfylt, og søker derfor 

om autorisasjon som agility trinn 3 instruktør: 

 

.......................................................................................................................................... 
Søkers sign. (og dato) 
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Side 13 

Søknad om  

fornyelse av autorisasjon som agility trinn 3 instruktør 
 

Søkers navn: ................................................................................................................... 

 

 

Adresse: .......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Tlf.:.................................................................................................................................. 

 

 

Er medlem i: ................................................................................................................... 

 

 

Har vært agility trinn 3 instruktør siden(dato): ............................................................... 

 

Kriterier for godkjent søknad: 

Fornyelse av autorisering som trinn III instruktør er basert på kandidatens søknad. 

Søknaden skal følges av dokumentert oppnåelse av kravene: 

- Instruktøren har vært aktiv som instruktør i løpet av tre år. 

- Instruktøren har holdt enten, eller både og, instruktørkurs trinn 1/ 

instruktørkurs trinn 2 i løpet av 5 år, eller deler av et slikt kurs. 

- Er medlem av klubb som er samarbeidende med NKK. Det forutsettes at 

klubben har agility som aktivitet, åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb. 

- Instruktøren har søkt om fornyelse av autorisasjonen innen siste halvår av 5 

års perioden, dog senest 1 måned før 5 års perioden utløper. 

Jeg bekrefter og dokumenter at de foran nevnte kriterier er oppfylt, og søker derfor 

om fornyelse av autorisasjon som agility trinn 3 instruktør: 

 

.......................................................................................................................................... 

Søkers sign. (og dato) 

Under linjen er for bruk av Kompetansegruppen, skal ikke fylles ut av søkerne. 

.......................................................................................................................................... 

Søknaden er: 

 Godkjent.                                                  

 Ikke godkjent. 

Hvis «ikke godkjent», kort begrunnelse: .................................................................. 

 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 
For Kompetansegruppe i agility (sign. og dato). 
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Side 14 

Godkjent autorisasjon  

som agility trinn 3 instruktør 

 
Søkers navn: ................................................................................................................... 

 

 

Adresse: .......................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Tlf.:.................................................................................................................................. 

 

Kriterier for godkjent søknad: 

 

Autorisering som trinn 3 instruktør elev er basert på kandidatens søknad, 

dokumentasjon og innleverte komplette kursopplegg, med tidsplan, for avholdelse 

av instruktør trinn 1 kurs og instruktør trinn 2 kurs. Bekreftelse og anbefalinger fra 

minst 2 stk. trinn 3 instruktører innen agility, og hvor det har vært dokumentert 

hospitering på instruktør trinn 1 eller instruktør trinn 2 kurs hos minst en av disse 

instruktørene. 

 

Samt dokumentasjon og erklæringer: 

 

- Innehatt autorisasjon som NKK trinn 2 instruktør minimum de siste 3 år 

- Avholdt treninger og kurs de siste 3 år. 

- Vært medlem av klubb som er samarbeidende med NKK i minimum 3 år. Det 

forutsettes at klubben har agility som aktivitet, åpen for alle sine medlemmer.  

- Anbefaling fra ovenfor nevnte klubb. 

-  Forplikter seg til fortsatt å virke som instruktør innen NKK og/eller 

samarbeidende klubber. 

- Forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert og forholde seg til vedtatte 

kursplaner. 

- Forplikter seg til å utøve instruktørrollen basert på de moralske og etiske 

retningslinjene for opplæring av hunder som NKK har bestemt. 

- Bekrefter at vedkommende, så langt ikke særlige tungtveiende grunner 

foreligger (skal håndheves strengt), vil delta på de samlingene for instruktører 

som arrangeres av NKK 

 

Vi bekrefter at de foran nevnte kriterier er oppfylt og/eller bekreftet og dokumentert 

av trinn 3 instruktør elev, og godkjenner derfor søkers autorisasjon som agility trinn 3 

instruktør. 

 

 

.......................................................................................................................................... 

For Kompetansegruppe i agility (sign. og dato). 
 


