Referat
fra møte i
NKKs Sportshundkomite nr. 5/16
mandag 5. desember 2016
(Skypemøte)
Til stede:
Erik Engeland (leder), Arild Eriksen, Christian Flørenes, Maj-Brit Iden, Nina Haaland og
Bernt Hinna.
Forfall: Tone Kristin Berger og Ingvild Svorkmo Espelien
Fra administrasjonen møtte avdelingsleder Marianne Ono Njøten som referent.
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REFERAT FRA MØTE I SPORTSHUNDKOMITEEN NR. 4/2016 – 12. 10. 16
Sportshundkomiteen godkjente formelt det fremlagte referatet fra møte nr. 4/16 –
12.10.16.
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CHAMPIONATREGLER LYDIGHET
NKKs Sportshundkomite vedtok å godkjenne det fremlagte regelverk for oppnåelse av
Norsk lydighetschampionat, med tilhørende overgangsbestemmelser. Reglene gjøres
gjeldende fra 1.1.2017.
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NKKS AGILITYREGLER – PRINSIPPIELLE AVKLARINGER
NKKs Sportshundkomite(SHK) diskuterte prinsipielle spørsmål knyttet til revidering
av agilityregelverket på enkelte områder.
SHK ønsker ikke å endre de generelle reglene for hvem dommer kan dømme. Vedtak i
sak 17/15 opprettholdes. Komiteen ønsker også å opprettholde reglene om at dommer
ikke kan dømme og konkurrere på samme dag knyttet til ett arrangement, eller stille til
start med andres hunder.
SHK ønsker å sende KGs forslag vedrørende organisering av agilitykonkurranser ut på
høring til klubber og forbund. Klubber/forbund gjøres imidlertid oppmerksom på at
SHK eller eventuelt HS vil måtte vurdere dette i et mer helhetlig perspektiv når
klubbene har gitt sine innspill.
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NKKS AGILITYREGLER - MÅLING AV HUND
NKKs Sportshundkomite vedtok revidering av regler for agilitystevner punkt 3.1
vedrørende måling med virkning fra 1.1.2017.

Regelverket suppleres også med andre vedtak gjort i RS, HS og/eller
Sportshundkomiteen etter 1.7.2014, i den grad dette er hensiktsmessig.

37

AGILITY – DISPENSASJONSSØKNAD LAGKLASSER
NKKs Sportshundkomite viderefører dispensasjonsordningen for sesongen 2017 i tråd
med vedtak i sak 43/15.
Komiteen vedtok å gi dispensasjon til Drammen Brukshundklubb til at lagkonkurranser ikke arrangeres på arrangementet 11.-12.mars 2017. Dette under
forutsetning av at det heller ikke legges opp til uoffisielle klasser (eks. åpen hopp e.l).
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KLAGE PÅ VEDTAK – HENDELSE I LYDIGHETSRINGEN jf. sak 30/16
NKKs Sportshundkomite opprettholdt vedtak fattet i møte 4/16, sak 30/16. 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 vedtaksdato. Vedtaket er fattet med hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av
uønsket atferd hos hunden i forbindelse med terminfestet arrangement. Saken
oversendes NKKs Appellutvalg.
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RAPPORT PÅ HUND – UØNSKET ATFERD RALLYLYDIGHET
NKKs Sportshundkomite vedtok at hunden NO44004/13 My Trusted Friend Kane's
Glen fratas retten til å delta på terminfestede arrangementer i 1 år fra hendelsen
inntraff. Hunden er allerede midlertidig utestengt i hht Rallyregelverkets punkt 1.2
«Utestengelse av hund» inntil saken er ferdig behandlet. Vedtaket er fattet med
hjemmel i NKKs lover § 7-9 som følge av uønsket atferd hos hunden i forbindelse
med terminfestet rallylydighetsarrangement.
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FRITAK FRA BESTEMMELSE I RALLYLYDIGHET FUNKSJONSHEMMING
NKKs Sportshundkomite vedtok at det kan gis dispensasjon fra regler for rallylydighet
punkt 7 «førere», jf. punkt 1.2 for funksjonshemmede førere. Dispensasjon kan gis
etter dokumentert søknad fra utøver/deltaker. Slike søknader avgjøres i NKKs
administrasjon og utøver må selv melde fra til arrangør i god tid før arrangementet og
forevise dokumentasjon om dispensasjon utstedt av NKK. Avslag på vedtak kan
påklages i hht NKKs saksbehandlingsregler.
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MANDAT FOR KOMPETANSEGRUPPER
Saken utsettes til neste møte.

42

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL KOMPETANSEGRUPPER
PR.1.12017

Sportshundkomiteen oppnevner de foreslåtte kandidatene for 2 år fra 1.1.2017, på
bakgrunn av forslag fra medlemsklubber og forbund.
Kompetansegruppe agility: Linda Stensrud (leder), Gondola Guttormsen og Jan-Egil
Eide. (Eivind Bredo Fossum, Silje Johansen og Anette Mjøen ble oppnevnt for 2 år fra
1.1.2016. I tillegg FCI representant Harald Schjeldrup).
Kompetansegruppe lydighet: Jan Odd-Geir Sørmarken, Hilde Ulvatne Marthinsen og
Line Sandstedt. (Frid Mikkola, Hans Arne Marthinussen og Finn Terje Skyrud ble
oppnevnt for 2 år fra 1.1.2016. I tillegg FCI representant Per Egil Gylland(leder)).
Kompetansegruppe RIK: Morten Larsen (leder) og Åse Lura (Trond Egil Groth og
Terje Hammerseng ble oppnevnt for 2 år fra 1.1.2016. I tillegg FCI representant Roar
Kjønstad).
Kompetansegruppe mentaltester: Ola Valan, Heidi Lernæs og Øyvind Juul Schjetne.
(Bjørn Strandvik og Helge Asmul ble oppnevnt for 2 år fra 1.1.2016). Gruppe velger
selv leder av KG.
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RAPPORT PÅ LAGLEDER OG DELTAKERE IPO
NKKs Sportshundkomité vedtar å avvise saken med hjemmel i NKKs lover § 7-3.
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REVIDERING AV REGLER FOR NKKs KÅRINGSPRØVE
NKKs Sportshundkomite vedtok å godkjenne det fremlagte regelverket fr NKKs
kåringsprøve, med justering i hht vedtak i SHK sak 17/15.

