Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen
NKKs hovedmålsetting med Lp-landslaget er gode lagprestasjoner.
Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket
skal kommuniseres tydelig ved alle uttak, og utøverne skal signere for at de er informert og
har forstått regelverket. Regelverket skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagleder og KG
LP. Deltakere i tropp og landslag forplikter seg å være lojal mot dette regelverket og de
beslutninger som tas.

Retningslinjer for deltakelse i landslagstroppen:
En utøver som aksepterer plass i landslagstroppen forplikter seg til å rette seg etter følgende
regler og retningslinjer:
1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagprestasjonen blir den beste. Det skal prioriteres å være en
god lagspiller og vise god lagånd.
2. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og
ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og
deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten.
3. Spørsmål om uttak rettes til lagleder. Troppens deltakere skal ikke engasjere seg i offentlig
debatt eller diskusjon rundt laguttak. Dette gjelder også kritikk av lag/tropp eller troppens
deltakere i sosiale medier. KG/lagledelsen vil håndtere dette i samarbeid med NKK.
4. Alle skal delta på troppens samlinger. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt
avslutningstid om ikke annet er avtalt med lagleder på forhånd.
5. Brudd på landslagstroppens retningslinjer kan få følger for videre deltakelse i troppen og/eller
landslag. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt brudd på reglene.

Retningslinjer for deltakelse på landslag:

En lagdeltaker, dette inkluderer også reserve/individuell deltaker er forpliktet til å overholde
følgende regler og retningslinjer:
1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle skal
prioritere å være en gode lagspillere og vise god lagånd.
2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og vise toleranse for hverandres syn
vedrørende trening og forberedelser m.m
3. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning ovenfor hverandre og ovenfor
deltakere fra andre nasjoner. Klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet
skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via lagleder.
4. Til mesterskap reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere, følge eller
støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med slike må ikke gå
på bekostning av lagaktiviteter.
5. Brudd på landslagets regler og retningslinjer kan få følger for videre deltakelse på
landslaget/troppen. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt brudd på
reglene.

SIGNERINGSSKJEMA

Jeg bekrefter herved at jeg er informert om gjeldende regler for deltakelse i
landslagstropp/lag. Jeg bekrefter at jeg har forstått regelverket, og at jeg vil etterleve dette.
Jeg er innforstått med at brudd på regelverket kan få følger for videre deltakelse på lag
og/eller i tropp.

Sted og dato:

Navn i blokkbokstaver

_____________________________________________

Signatur

Bilag 1
LANDSLAGSTROPP
Norge har besluttet å ha en landslagstropp på inntil 15 ekvipasjer. Troppen tas ut for ett
kalenderår om gangen, og skal være basis for uttak av landslag til samme års mesterskap.
Dette skal bidra til økt lagfølelse, sterkere tilknytning til hverandre, og bedre muligheter for å
støtte hverandre.

Uttak av landslagstropp
Senest 1. februar hvert år skal KG LP ta ut en landslagstropp på inntil 15 ekvipasjer. Uttak
baseres på resultater fra foregående år. Ved likhet eller i tvilstilfeller, vil også resultater fra
mesterskap, dobbeltstevner og større stevner bli vektlagt.

Kriterier for uttak av tropp:
Troppen for neste år tas ut basert på inneværende års resultater. Det skal søkes om opptak, og
søknad skal rettes til KG og lagledelsen innen 1.12. Følgende skal dokumenteres:
•

Det skal vises til resultater fra store stevner, fortrinnsvis NKK stevner og utpekte
uttaksstevner

•

Prestasjon over tid – alle resultater i løpet av en året teller og skal sendes inn

•

Ulike dommere – det skal vises til bedømming for ulike dommere over hele året

•

Resultater – poeng og plassering

•

Ulike miljø – ulikt inne og ute, underlag etc

•

Forpliktende signering for lojalitet til reglene for landslag og tropp.

KG og lagledelsen tar ut en tropp på inntil 15 ekvipasjer basert på dette. Uttak kan ikke
påklages.

Søknad til landslagstropp
Søknaden skal inneholde hundens registrerte navn, reg.nr. og fødselsdato.
Navn og adresse, telefonnummer, e-post til eier/fører.
Det skal legges ved alle oppnådde resultater for inneværende år, alle karakterer, opplysninger
om stevnet har vært inne/ute, underlag og dommer.
Denne informasjonen settes opp i regneark. Dette kan også fås gjennom NKK.
Søknaden sendes på e-post til: kglydighet@nkk.no

Bilag 2
Uttak av landslag
Det skal tas ut ett landslag til hvert mesterskap, og laget skal bestå av ekvipasjer fra årets
landslagstropp. KG LP og lagledelse tar ut landslaget med det antall ekvipasjer som er
bestemt for hvert mesterskap, vanligvis 6 ekvipasjer + 1 reserve.

Det arrangeres 8 uttaksstevner årlig. To stevner skal fortrinnsvis være ”dobbeltstevne”.
Uttaksstevnene presenteres av KG LP innen utgangen av november året før. Fire stevner gir
poeng til uttak til VM. Fire stevner gir poeng til uttak til Nordisk mesterskap.

Poeng tildeles kun ekvipasjer fra landslagstroppen med førstepremie og på følgende måte
etter individuell plassering:
1. plass = 10 poeng
2. plass = 8 poeng
3. plass = 6 poeng
4. plass = 5 poeng
5. plass = 4 poeng
6. plass = 3 poeng
7. plass = 2 poeng
8. plass = 1 poeng

Dobbeltstevner gir poeng for hver dag, men det skal i tillegg gis bonus for sammenlagt
plassering for begge dager. Poengene beregnes etter plassering i troppen og på følgende måte:
Beste ekvipasje i troppen = 4 poeng
Nest beste ekvipasje i troppen = 2 poeng
Tredje beste ekvipasje i troppen = 1 poeng
Samme bonussystem benyttes til de tre beste i finalen i NM.
De to beste tellende resultater vil telle til rankinglista.
Rankingliste oppdateres fortløpende og er tilgjengelig på KG LP informerer (facebook) og
www.nkk.no/KG

Uttaket gjøres etter følgende kriterier:
Direkteuttak:
Det kan tas ut inntil 2 ekvipasjer på direkte uttak. Direkte uttak tildeles ekvipasjer som har
deltatt i flere mesterskap med gode prestasjoner tidligere, og som KG og lagledelse vurderer
som stabilt gode over tid. Disse fritas fra ordinære uttaksstevner, men må vise opprettholdelse
av prestasjoner ved å stille på utpekte stevner (fortrinnsvis dobbeltstevner)
Norgesmester er direkte kvalifisert til kommende NoM om ekvipasjen er i troppen.

Direkte kvalifisering:
De to beste på rankinglisten er normalt direkte kvalifisert. Resten vil bli tatt ut med bakgrunn
i rankingliste. Ved likhet eller i tvilstilfeller, vil også resultater fra tidligere mesterskap,
dobbeltstevner og større stevner bli vektlagt. Forøvrig vises det til de generelle reglene og
retningslinjene.

Øvrige deltakere tas ut basert på rankingliste.
KG og lagleder står fritt til å foreta konkrete vurderinger etter følgende kriterier (ikke
prioritert rekkefølge):
•

Resultater fra store stevner, fortrinnsvis NKK stevner og utpekte uttaksstevner

•

Prestasjon over tid – alle resultater i løpet av en året teller

•

Ulike dommere – det skal vises til bedømming for ulike dommere over hele året

•

Resultater – poeng og plassering

•

Ulike miljø – ulikt inne og ute, underlag etc

KG LP presenterer uttaket senest 2 måneder før aktuelt.

.

