
Høringsinnspill

Det vises til brev av 04.02.14 om høring vedrørende særkomite for bruks- og 
aktivitetsområdene i NKK. Oslo og omegn dressurklubb (OODK) er positiv til 
at det er besluttet å opprette en særkomite for sportsgrenene. 

OODK er også enig i arbeidsgruppens konklusjoner om at det er viktig at 
representantene blir demokratisk valgt. De sportsgrenene som i dag har en 
kompetansegruppe (RIK, lydighet og agility) bør omorganiseres, for eksempel 
ved opprettelse av demokratisk valgte fagkomiteer slik at representantene i 
fagkomiteen som skal komme med innstillinger til særkomiteen vedrørende 
regelverk også videre, og representanten som velges til særkomiteen, er 
valgt av bredden i sporten. Det bør stilles kompetansekrav til 
representantene; at disse enten er dommer, instruktør eller utøver på 
høyeste nivå i grenen sin. 

OODK er en hundeklubb som favner flere hundesporter, men har for 
eksempel et dårlig grunnlag for å foreslå en egnet kandidat til særkomiteen 
på vegne av freestylesporten, da vi ikke har et stort miljø for dette. 
Oppnevnelse av kandidat til særkomiteen fra denne grenen bør gjøres av 
freestyleforeningen, og tilsvarende for de andre sportene. Det er fagmiljøet 
som har best grunnlag for å foreslå velegnede kandidater for å bidra til å 
forvalte sin egen sport, og det vil sannsynligvis gi en særkomite med bedre 
kompetanse.

OODK er positiv til innspillet fra arbeidsgruppen om åpenhet og innsyn. 
Saksdokumenter (uten sensitive personopplysninger) bør være offentlige slik 
at man kan se grunnlaget for beslutninger, og følge med på hva som skjer.

OODK foreslår følgende kandidater til særkomiteen:

Agility: Christian Flørnes, Villaveien 16, Kolbjørnsvik 
Mob: 90643985 
Medlem i Lillesand og Omegn Hundeklubb og Arendal og Omegn 
Hundeklubb.
Autorisert instruktør Trinn III Agility, Trinn II lydighet.
Fylkesinstruktør Norges Jeger og Fisk Aust-Agder.
Instruktør- og stevneerfaring fra Arendal og Omegn Hundeklubb og Lillesand 
og Omegn HK. Utøvererfaring med egen hund i elite LP og kl3 agility. 
Tidligere medlem i utdanningsutvalget i Agility hos NKK, pt Fylkessekretær i 
Aust-Agder Jeger og Fiskeorganisasjon. Jobber til daglig i Telenor 
Sikkerhetsavdeling.

Lydighet: Arild Berntsen

Bruks: Bernt Hinna



Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til vervet. 

Med vennlig hilsen
Oslo og Omegn dressurklubb
ved Tone Cecilie Høgestøl. 

Oslo, den 02. 05.2014.


