Høring NKK`s fellesbestemmelser for prøveregelverk av 6.mai
2013.
Det er positivt å få mest mulig like fellesbestemmelser i alle NKKs regelverk, der dette er
hensiktsmessig. Spesielt er det bra med like bestemmelser i alle grener vedrørende hundens
helse.
Når vi leser gjennom høringsdokumentet, oppfatter vi det imidlertid slik at disse
fellesbestemmelsene mest er tilpasset diverse jaktprøver. Også rallylydighet og bruksprøver har
i dag lignende fellesbestemmelser. Derimot har agilityreglene og lydighetsreglene hele tiden
vært underlagt NKKs utstillingsregler. Vi har vært noe usikre på om administrasjonen/HS ønsker
at også agility og lydighetstevner nå skal komme inn under prøveregelverket, men bygger i
denne uttalelsen på at dette har vært meningen.
Dette vil i så fall medføre store konsekvenser for de nåværende regelverk i LP og AG. Om alt i
utkastet skulle gjelde agility og lydighet, ville det utgjøre en slik hemsko for disse disiplinene at
det knapt ble mulig å holde stevner. Dette gjelder særlig forslagene om dommers forhold til
hunder de har kontakt med, chip-kontroll og NKK-representant, se nedenfor.
Vi ønsker derfor at ikke alle fellesbestemmelsene i høringsutkastet skal bli gjort gjeldende for
Agilitystevner og Lydighetstevner. Det er en meget stor forskjell i det å arrangere et agility/
lydighetstevne i forhold til for eksempel jakthundprøver. Et agilitystevne som går over 1 dag kan
ha over 400 starter. En dommer i agility dømmer ca. 250 starter pr dag.

Vi har følgende kommentarer under:
.1 Arrangement
Søknader: Følgende forandres for agility og lydighet til:
Skal følge gjeldene regler for agility og lydighetsstevner.
Prøvedokumenter: Følgende forandres for agility og lydighet til:
Skal følge reglene for avholdelse av utstilling.
Ledelse av prøven: Følgende forandres for agility og lydighet til:
1. Vi ønsker ikke å ha NKK-representant på stevnene. Begrunnelse: Denne vil bare
være et byråkratisk tillegg uten å ha noen nyttig funksjon. Stevnets leder bør ha de
funksjonene forslaget legger til NKKs representant.
2. Avsnittet «Dommer, dommerelev eller ... « erstattes av:
Dommer kan ikke melde på hund til stevne hvor dommeren selv dømmer. Dette gjelder
også uoffisiell konkurranse som avholdes på stevneområdet. Dommer kan heller ikke

delta på et annet stevne som holdes på samme stevneområde samme dag som
vedkommende dømmer. Dommer kan delta på et annet stevne på samme stevneområde
dersom stevnet holdes en annen dag for eksempel dagen før eller dagen etter.
Dommer, dommerelev, dommeraspirant kan ikke dømme hund i eget eie eller hund i
egen husstand som eies av ektefelle, samboer, barn.
Øvrig ringpersonell følger NKKs utstillingsregler
Begrunnelse: Både i agility og lydighet er det helt greitt at dommer kan dømme avkom
etter egen hannhund. Det ville legge store begrensninger på dommere som også er
oppdrettere og/eller er aktive som trenere i klubbene om alle kulepunktene i forslaget
skulle gjelde. Det ville ikke bli attraktivt å være dommer. I agility og lydighet bygger
dommeren i meget liten grad på skjønn, men dømmer etter observerbare prestasjoner.
Et stort antall utøvere følger med under prøven og observerer dommeren.
1.2 Deltakelse
Helsestatus: Vi ønsker at helsestatus vedrørende drektige tisper/valper under 56 dager, skal
likestilles med utstillingsreglenes tilsvarende bestemmelser.
Avvisning: Annet avsnitt forandres for agility og lydighet til:
1. Løpske tisper har anledning til å stille, men skal stilles sist i klassen. Fører/eier skal
varsle arrangør om at tispen har løpetid, fører/eier skal følge retningslinjer fra arrangør
når det gjelder hvor tispen skal oppholde seg når den ikke er under bedømmelse.
Utestengelse av hund: Følgende forandres for agility og lydighet til:
Ved slik utestengelse skal stevnets leder konsekvent omtale episoden……..

1.4 Dommere
Dommerplikter: Første kulepunkt strykes. Det er ikke gjennomførbart på et agilitystevne eller
lydighetsstevne. Det dekker heller ikke noe reelt behov.
Vi vil i stedet sette inn utstillingsreglenes punkt 5.1 i fellesbestemmelsene:
«Hundens identitet. Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens idmerking og at hunden er plassert i riktig størrelsesklasse.»

1.5 Disiplinærforhold og klager:
Disiplinærforhold: Nest siste punktum forandres for agility og lydighet til:

«Forseelser av graverende art skal skriftlig rapporteres til stevneledelsen og stevnets
leder innen prøvens utløp.»
Klager: Følgende forandres for agility og lydighet i nest siste puntum til:
Innlevere skriftlig klage til stevnets leder som behandler klagen på stedet
1.5 Dispensasjon: Følgende forandres for agility og lydighet til:
NKKs Hovedstyre kan, når…..
NKKs jakthundkomitè strykes

Når det gjelder punkt 2 -8, utarbeides disse av NKKs Kompetansegruppe for LP/Ag.
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