Referat fra
NKKs Sportshundkomite nr. 2/17
onsdag 8. mars 2017
kl.17.00 (Skype)
Til stede:
Arild Eriksen (leder), Erik Engeland, Christian Flørenes, Kari-Anne Overskeid, Nina
Haaland, Tone Kristin Berger, Wenche Skogli(fra sak 17/17) og Bernt Hinna.
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 1/2017 – 24.01.2017
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 1/17 –
24.01.17.
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ENDRING I SPORTSHUNDKOMITEENS MANDAT
NKKs Sportshundkomite tar til orientering HS-vedtak i sak 29/17:
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OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NKKS KOMPETANSEGRUPPE RIK
NKKs Sportshundkomiteen oppnevner Heidi Tokstad og Jostein Håland som
medlemmer til KG RIK for 2 år (t.o.m. 31.12.2018) på bakgrunn av forslag fra
medlemsklubber og forbund.
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RAPPORT PÅ HUND – RALLYLYDIGHET ARENDAL HK
NKKs Sportshundkomite vedtok ikke disiplinær reaksjon knyttet til hund som ble
rapportert inn av dommer i fm rallylydighetsprøve i regi av Arendal Hundeklubb, da
komiteen anser at dommer håndterte saken i hht regelverket på stedet ved å gi muntlig
advarsel.
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ORIENTERING – RAPPORT FRA FCI REPRESENTANT AGILTIY
Sportshundkomiteen tar rapporten til orientering.
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ORIENTERING – ENTLEDIGEDE DOMMERE
NKKs Sportshundkomite tar til orientering at Maj-Brit Iden har bedt seg entlediget fra
verv som dommer for Mentaltest Hund (MH), Funksjonsanalyse og Karaktertest, samt
som testleder og figurant for tilsvarende prøver.
SHK takker for innsatsen!
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HENDELSE – RALLYSTEVNE
Saken tas ikke videre. Administrasjonen ser på muligheten til å eventuelt justere
rapporteringsskjema for NKKs representant slik at det blir å synliggjøre hvorvidt NKK
representanten mener at en hendelse skal følges opp eller ikke.
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DIALOGMØTER MED KLUBBER OG FORBUND
NKKs hovedstyret har ytret ønske om at å årets dialogmøter med klubber og forbund
skal baseres på tema og at de ulike særkomiteene engasjeres i dette. Det er ønskelig at
dialogmøtene gjennomføres i løpet av mai 2017.
Sportshundkomiteen stiller på dialogmøte 9. mai 2017.

Neste møte i Sportshundkomiteen: 4. mai 2017

