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Protokoll fört vid sammanträde med NKU Lydnadskommitté 2010-06-28 

på Hotel Lynggården, Herning, Danmark. 

 

Närvarande: Carina Ranne (FIN) ordf, Inger Svedin (SE), Erling Olsen (DK) 

samt Johnny Halvorsrud (NO) 

 

Vid protokollet: Brith Andersson (SE) 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 

Valdes Inger Svedin att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagt förslag till dagordning. 

 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 

Förelåg protokoll från sammanträde med NKU Lydnadskommitté 2009-05-29, vilket efter 

genomgång med godkännande lades till handlingarna. 

 

 

§ 5 Kommitténs arbetsordning och målsättning 

 

I syfte att underlätta kommitténs arbete, samt för att underlätta vid ett eventuellt byte av 

ledamöter, har kommittén i ett dokument sammanställt arbetsrutiner samt målsättning.  

Dokumentet har varit förelagt NKU/AU för slutligt beslut. 

 

Uppdrogs Brith Andersson att kontakta sekretariatet för utdrag av NKU/AUs beslut i ärendet 

samt att därefter vidarebefordra detta till kommitténs ledamöter. Kommittén avser att därefter 

ta ställning till eventuell ytterligare justering av underlaget. Detta om möjligt i anslutning till 

kommande möte med FCI Obedience Commission. 

 

 

§ 6 Nordisk konferens för lydnadsprovsdomare 

 

Förelåg för kännedom inbjudan till kommitténs nordiska konferens för lydnadsprovsdomare, 

vilken arrangeras i Stockholm 2010-10-02--03 med Svenska Kennelklubbens Prov och 

tävlingskommitté/PtK som teknisk arrangör. Inbjudan är skickad till NKU-ländernas 

kennelklubbar. I inbjudan har betonats att i syfte att sprida erhållen information förväntas det 

att deltagande domare kommer att följa upp konferensen i respektive hemland. 
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Sista datum för anmälan är fredag 2010-08-20. Inbjudan är utformad på svenska och 

engelska, dock har informationen om att konferensspråk i första hand är engelska fallit bort. 

Informerade Brith Andersson att i samband med att en ”påminnelse” skickas ut i slutet av juli 

kommer även information om konferensspråk att finnas med. 

 

Förutom de sedan tidigare beslutade moment som ska behandlas vid konferensen beslöt 

kommittén att även det ”nya” genomförandet av moment 4, Stå, sitt och ligg under marsch, 

ska ingå.   

 

Uttryckte kommittén önskemål om att deltagande hundekipage är representerade av olika 

raser och att ekipagen ligger på olika nivåer i sin utbildning. Informerade Inger Svedin om de 

kontakter avseende hundekipage samt videofilmning som skett med Svenska 

Brukshundklubben centralt. 

 

Vid genomgång av det preliminära programmet för konferensen har kommittén även 

önskemål om tid där länderna kan ta upp eventuella egna frågeställningar. Detta kan vara 

möjligt efter lunch på söndagen i samband med information från respektive land. Uppdrogs 

till Brith Andersson att framföra detta i samband med bekräftelse på anmälan om deltagande, 

för att möjliggöra för deltagarna att förbereda eventuella frågeställningar. 

   

 

§ 7 Nordiskt Mästerskap i Lydnad 

 

Nordiskt Mästerskap 2009: 

Informerade Inger Svedin att kritik framkommit avseende genomförandet av Nordiskt 

Mästerskap i Lydnad i Norge 2009. Kritiken har avsett information till domarna, domarmötet, 

organisation, genomförande samt prisutdelning. Informerade Johnny Halvorsrud att den 

kompetensgrupp i lydnad som finns i Norge erbjudit sin hjälp men att detta avböjts. 

Kommittén fick ta del av den rapport som Johnny Halvorsrud lämnat till Norsk Kennel Klub 

efter att han närvarat som åskådare. Både av Johnny Halvorsrud och i de synpunkter som 

framförts till Inger Svedin framgår att det var en mycket duktig tävlingsledare som gjorde allt 

för att det på planen skulle bli bra för de tävlande.  

 

Diskuterade kommittén ingående vad som framförts. Därtill konstaterades att i den 

individuella delen av mästerskapet fick två tävlande dela på första plats, vilket innebär att det 

inte korades en nordisk mästare. Enligt regelverket genomförs tävlingen enligt FCIs regler för 

Obedience Class.  Av FCIs regelverk framgår hur separering ska ske då två tävlande har 

samma totalpoäng. Vid detta tillfälle har inte separering skett. 

 

Sammantaget av vad som framkommit avseende tävlingens genomförande ser kommittén 

mycket allvarligt på vad som skett och finner det mycket olyckligt för alla inblandade parter. 

 

Nordiskt Mästerskap 2010: 

2010 är Svenska Kennelklubben arrangör av Nordiskt Mästerskap i Lydnad. NM kommer att 

arrangeras i anslutning till den internationella hundutställningen Stockholms Hundmässa, 

2010-12-18--19 på Stockholmmässan i Älvsjö. Den officiella inbjudan med 

anmälningsblankett kommer att skickas till NKU ländernas kennelklubbar i slutet av augusti.  

En kort förhandsinformation om tävlingen delades ut till ledamöterna. Av informationen 

framgick bl a att tävlingen kommer att genomföras i finalringen, som vanligt vid NM i 

Sverige kommer en särskild veterinärbesiktning av deltagande hundar att ske, hotellrum är 
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förhandsbokade på Rica Talk Hotell som ligger i direkt anslutning till Stockholmsmässan, 

sista anmälningsdag är 2010-11-05.  

Informerade Brith Andersson att utskick med förfrågan om resp lands domarrepresentant har 

skett. Domarvärd och tillika överdomare är Inger Svedin.  

 

Framförde Inger Svedin tankar kring att syftet med provhund inte enbart är för de tävlande. 

Provhunden kan även vara ett instrument att samstämma domarnas bedömning om 

provhunden går innan domarmötet. Fann kommittén Ingers Svedins tankar angående detta 

intressanta, varvid man avser att titta på detta vid NM i Stockholm.  

 

Förelåg även frågeställning från funktionsansvariga på SKKs kansli för tävlingens 

genomförande, avseende tolkning av valda delar av regelverket. Genomgicks framförda 

frågeställningar varvid uppdrogs till Brith Andersson att framföra kommitténs svar.  

 

Konstaterade kommittén av vissa frågeställningar att del av nuvarande skrivning i regelverket 

kan göras tydligare för att undvika att missförstånd uppstår. Vidare bör det förtydligande 

avseende reservhund, som beslutats vid kommitténs möte 2008-05-05, införas i regelverkets 

textmassa. Uppdrogs till Brith Andersson att i samverkan med Inger Svedin allmänt se över 

skrivningen i Regler för Nordiska Mästerskap i Lydnad samt att föra in beslutet avseende 

reservhund. Regelverket i sin helhet föreläggs därefter NKU/AU för fastställande av gjorda 

justeringar. 

 

Konstaterade kommittén att den engelska översättningen av regelverket för NM av olika 

anledningar inte har färdigställts. Då regelverket ska finnas tillgängligt på engelska för de som 

inte behärskar svenska (alt danska eller norska) är detta en prioriterad uppgift.  

 

Turordning av ansvarig kennelklubb att arrangera Nordiskt Mästerskap i Lydnad: 

Förelåg uppdatering av ansvarigt land för arrangerande av Nordisk Vinnarutställning, 

Nordiskt Mästerskap i Junior Handling, Lydnad, Agility resp Freestyle perioden 2010-2015. 

Uppdateringen är upprättad och fastställd av NKU/AU. 

 

Uttryckte kommittén önskemål om ett internt separat dokument för lydnad, med kolumn för 

arrangörsland för NM Lydnad, ansvarigt land för kommitténs möten, arrangörsland för FCI 

VM Lydnad, nordiska domare per VM. Uppdrogs till Brith Andersson att utefter förslag från 

ordföranden sammanställa önskat dokument. 

 

 

§ 8 VM Lydnad 2010 

 

Framförde kommittén sina gratulationer till DKK, Erling Olsen, för ett väl genomfört VM i 

Lydnad. De nya reglerna med momenten fördelade över två domarpar fungerade bra och föll 

väl ut. Detsamma avseende finalen i den individuella delen av mästerskapet där samliga fyra 

domare dömde. Mycket bra att domarna genomgående först angav sitt betyg till respektive 

sekreterare och därefter visade betyget för åskådarna. I sammanhanget bör belysas att ett VM 

döms efter samma regler som andra tävlingar och ska inte dömas hårdare på grund av att det 

är ett mästerskap.   

 

Vid momentet fjärrdirigering användes en ny elektronisk tavla framtagen via en holländsk 

lydnadsprovsdomare och Hollands lagledare. Tavlan förinställdes på fastställd ordningsföljd 

för ändring av position. Efter det att tävlingsledaren startat tavlan tänds med fast tidsintervall 
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en lampa för respektive position. I och med detta elimineras den mänskliga faktorn vid 

hantering av skylt för angivande av position kontra tidsintervall. 

Informerade Erling Olsen att denna tavla var en prototyp och att efter det att tavlan nu har 

använts vid VM kommer smärre justering av tekniken att ske. Tillverkaren kommer därefter 

att kunna ange ett pris per tavla, förutsatt att en beställning omfattar minst fem tavlor. 

Uttalade kommittén stort intresse för tavlan varvid uppdrogs till Erling Olsen att vara 

kontaktperson med tillverkaren.  

 

 

§ 9 FCI frågor 
 

FCI International Obedience Class with CACIOB. 

FCI Obedience Commission har slutfört arbetet med revidering av reglerna för FCI 

International Obedience Class with CACIOB. Informerade ordföranden att regelverket är 

skickat till FCIs kansli och har fastställts av FCI General Committé. FCIs kansli gör nu en 

slutlig generell översyn avseende rätt att delta, registreringsfrågor, etc, i syfte att säkerställa 

att detta är i enlighet med FCIs övergripande bestämmelser.  

 

FCI International Obedience Class 1 and 2. 

Informerade ordföranden om nuvarande arbetsläge avseende regelverket för klass 1 och 2, där 

momenten i var klass utgör en naturlig utveckling och övergång upp till den högsta klassen 

FCI International Obedience Class with CACIOB. För de tävlandes del är det mycket positivt 

med ett internationellt program för lydnadsprov som även omfattar förberedande klasser. 

Detta gagnar de tävlande och gör det enklare att delta vid lydnadsprov i andra länder. Som det 

är idag är det endast de nordiska länderna som har likartade regler för de förberedande 

klasserna, och där deltagande kan ske i samma klass oavsett land.  

 

Uttalade kommittén att man har för avsikt att informera om och verka för ett införande av 

FCIs kommande regler för klass 1 och 2. 

 

  

§ 10 Nästa sammanträde 

 

Beslöt kommittén att avhålla nästa sammanträde i Helsingfors, Finland, måndag 2011-05-23. 

 

 

§ 11 Sammanträdets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett givande och konstruktivt sammanträde, varefter mötet 

förklarades för avslutat. 

 

 

Justeras:      

 

 

Carina Ranne  Inger Svedin   

ordförande 

 

 

Vid protokollet: 
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Brith Andersson 

 

Ledamöter NKU Lydnadskommitté 2010 

 

 

 

Finland : Carina Ranne 

Hallonnäsgränden 3 B 22 

 FIN-00210 Helsingfors, Finland 

 Tfn: +358 9 802 6951 

 Mobiltfn: +358 50 511 5951 

 E-mail: carina.savander-ranne@metropolia.fi 

 

 

 

Danmark : Erling Olsen 

 Korshöj 224 

 DK-3670 Voksö, Danmark 

 Tfn: +45 47 17 34 30 

 Mobiltfn: +45 40 27 53 26 

 E-mail: erling.olsen@3f.dk  

 

 

 

Norge : Johnny Halvorsrud 

 Lierfoss 

 NO-1930 Aurskog, Norge 

 Tfn: 

Mobiltfn: +47 90 77 17 33 

 E-mail: j.halvorsrud@mmm.com  

  

 

 

Sverige : Inger Svedin 

 Sågargatan 2 C 

SE-753 17 Uppsala, Sverige 

 Tfn: +46 18 38 69 49 

 Mobiltfn: +46 70 690 70 09 

 E-mail: svedin.inger@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


