REFERAT
fra
NKKs Sportshundkomite nr. 1/14
Avholdt torsdag den 15. januar 2015
- Radisson SAS

Tilstede:

Erik Engeland (leder)
Christian Flørenes
Arild Eriksen
Kari Anne Overskeid
Maj-Brit Iden
Magnus André Lund
Terje Lindstrøm
Bernt Hinna

Forfall:

---

I tillegg møtte Marianne Ono Njøten fra administrasjonen.
Referatet fra møtet 10.12.2014 ble formelt godkjent.
1 – MANDAT FOR NKKS SPORTSHUNDKOMITE
(Sist sak nr. 1/2014, utsatt fra forrige møte)
Komiteen tar mandat vedtatt av NKKs hovedstyre i møte nr. 10/14, sak nr.148/14, til etterretning.
2 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL KOMPETANSEGRUPPER
(Sist sak nr. 2/2014, utsatt fra forrige møte)
Sportshundkomiteen oppnevner kandidater til kompetansegruppene:
KG agility: Gondola Guttormsen (leder - 2 år), Annette Mjøen (1 år), Linda Stensrud (2 år), Simon A.
Noel (1 år), Jan-Egil Eide (2 år), Jon G. Olsen (1 år).
I tillegg tidligere oppnevnt FCI representant Marianne Mowe.
KG lydighet: Liv McDowell (leder - 2 år), Jan Odd-Geir Sørmarken (2 år), Arild Eriksen (1 år), Hans
Arne Marthinussen (1 år), Hilde Ulvatne Marthinsen (2 år), Finn Terje Skyrud (1 år).
I tillegg tidligere oppnevnt FCI representant Per Egil Gylland.
KG RIK: Morten Larsen (leder – 2 år), Roar Kjønstad (2 år), Terje Hammerseng (1 år), Vegard Sund
(1 år), Ronny Vestli (2 år), Geir Flønes (2 år), Trond Egil Groth (1 år).
I tillegg tidligere oppnevnt FCI representant Ivan Jenssen.
KG mentaltester: Runar Oudmayer (leder – 1 år), Ola Valan (2 år), Johnny Johnsen (1 år), Tone
Søgaard (2 år).
For den KG mentaltester som ikke er komplett innhenter administrasjonen ytterligere forslag som
fremlegges SPK på et senere tidspunkt.

3 – HÅNDTERING AV MILJØ INNEN RIK – RSV GLOBAL
(Sist sak nr. 4/2014, utsatt fra forrige møte)

Sportshundkomiteen vedtar at administrasjonen sender henvendelse til medlemsklubbene og
dommere og minner om at dommere ikke har anledning til å dømme stevner for
organisasjoner som ikke er medlem eller samarbeidende organisasjon med NKK/FCI. Når det
gjelder RIK gruppe C minnes det om at det er pålagt med lisens og trening i organiserte
former under NKK/FCIs klubber.

4 – RAPPORT PÅ HUND
(Sist sak nr. 5/2014, utsatt fra forrige møte)
Hund ilegges ikke aktivitetsforbud basert på foreliggende informasjon i saken.

NB (Vedtaket anonymiseres i referatet fra møtet som publiseres på nett)
5 – MELLOMTITLER I AGILITY
NKKs Sportshundkomite vedtar innføring av følgende titler:
AGI - ved tre 1. premier i Agility klasse 1
AGII - ved tre 1. premier i Agility klasse 2
AGHI - ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 1
AGHII - ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 2
Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk i Agility. Alle premieringer må
være oppnådd etter 1.1.15. Titler tildeles ikke i høyeste klasser (Klasse 3), da det ved tre 1.
premier i denne klassen tildeles championat (hhv N ACH og N A(H)CH). Titlene kan ikke
tildeles NOX-registrerte hunder.
NB! Denne saken skal behandles på nytt på neste møte.
6 – DØMMING AV STEVNER DER ARRANGØR IKKE HAR
SAMAREBIDSSTATUS MED NKK/FCI
NKKs Sportshundkomite vedtar at norske dommere i agility ikke kan dømme på stevner i
utlandet der arrangør ikke har samarbeidsstatus med NKK eller FCI, med mindre den
nasjonale kennelklubben eller FCI samarbeidspartneren anerkjenner arrangementet.
7- ORIENTERINGSNOTAT – DOMMERAUTORISASJONER

Sportshundkomiteen ble orientert om følgende dommerautorisasjoner: Annett Bäck – RIK og
Lene Berntsen – lydighet.
Møtet hevet 20.25
Neste møte på Skype mandag 16. mars 2015 kl 1800.
Referent : Administrasjonen ved Marianne Ono Njøten

