Referat
fra møte i
NKKs Sportshundkomite nr. 4/16
onsdag 12. oktober 2016
(Skypemøte)
Til stede:
Erik Engeland (leder), Arild Eriksen, Christian Flørenes, Maj-Brit Iden, Ingvild Svorkmo
Espelien (på telefon), Tone Kristin Berger og Bernt Hinna
Forfall: Nina Haaland
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 3/2016 – 24. 8. 16
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 3/16 –
24.8.16.
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MÅLING AV HUND – BRUDD PÅ AGILITYREGLENE
NKKs Sportshundkomitè vedtar med hjemmel i NKKs lover §7-3a) og j) jf. § 7-2 jf.
utstillingsreglenes punkt 6 jf. agilityreglenes punkt 3.1 at hunden Eldhuset Snorri
Garpurson, reg.nr. NO51463/11, taper resultater oppnådd i feil klasse (medium) etter
første godkjente måling (målt til klasse stor).
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MÅLING AV HUND AGILITY – BRUDD PÅ AGILITYREGLENE
NKKs Sportshundkomitè vedtar at hunden Spesial Style Roulett, reg.nr NO34696/14,
skal kommisjonsmåles av 2 av NKK oppnevnte dommere. Dette da det på stevne ble
utstedt to målebrev hunden, hvor av kun det siste eksisterer. Resultater oppnådd i feil
klasse, i hht kommisjonsmålingen, strykes, jf. agilityreglenes punkt 3.1.
Sportshundkomiteen vedtar også, med hjemmel i NKKs lover §7-3a, jf § 7-2 a), å gi
dommer advarsel for ikke å ha fulgt agilityreglene knyttet til måling av hund,
agilityreglenes punkt 3.
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RAPPORT PÅ HUND – UØNSKET ATFERD AGILITYSTEVNE
NKKs Sportshundkomite vedtar at hunden NO46411/10 Amatonga`s Charming Colt,
fratas retten til å delta på terminfestede arrangementer som faller inn under
Sportshundkomiteens område i, 6 måneder med virkning fra vedtaket trer i kraft.
Vedtaket er fattet med hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av uønsket atferd hos
hunden i forbindelse med terminfestet agilityarrangement.
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RAPPORT PÅ HUND – UØNSKET ATFERD MOT ANNEN HUND I
LYDIGHETSRINGEN
NKKs særkomite vedtar at hunden NO46761/11 Synnfjell`s Cool Cute Zera By Anlu.
fratas retten til å delta på terminfestede arrangementer som faller inn under
Sportshundkomiteens område, i 1 år med virkning fra vedtaket trer i kraft. Vedtaket er
fattet med hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av uønsket atferd hos hunden i
forbindelse med terminfestet arrangement.
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RAPPORT PÅ HUND – HENDELSE I LYDIGHETSRINGEN SARPSBORG
HK
NKKs Sportshundkomité vedtar at hunden NO49815/12, Jahvestaffs Å Herlige Ylva,
fratas retten til å delta på terminfestede arrangementer som faller inn under
Sportshundkomiteens område, i 1 år med virkning fra vedtaket trer i kraft. Vedtaket er
fattet med hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av uønsket atferd hos hunden i
forbindelse med terminfestet arrangement.
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NKKs SPORTSHUNDKOMITE – INNSPILL TIL ENDRING I MANDAT
NKKs Sportshundkomite diskuterte saken og foreslår for Hovedstyret at mandatet
endres slik at rallylydighet, RIK, bruks og kreativ lydighet som grener får fast
representant i særkomiteen med virkning fra 1.1.2017 i tillegg til lydighet, agility og
mentaltester. Grenene lure courcing, vannprøver og trekkhundprøver kan fortsette å
rullere på en plass i komiteen.
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MANDAT KOMPETANSEGRUPPER – OVERSIKT OG BEHOV FOR
ENDRINGER
NKKs Sportshundkomite ser behov for å oppdatere og eventuelt revidere mandat for
kompetansegruppene i agility, lydighet, RIK og mentaltester. Mandatene sendes til
kompetansegruppene for innspill til endringer. Frist for tilbakemelding fra
kompetansegruppene settes til 1. desember 2016.

Neste møte er 5. desember 2016, kl. 1900

