
NKUs Lydnadskommitte möte i Stockholm 12-13/12 2014 

Närvarande: Carina Savander-Ranne Finland 

 Per Eigil Gylland Norge 

Mads Grönbäck-Möller Danmark 

Marita Berg  Sverige ersättare för Inger Svedin 

För fullständiga adresser se bilaga. 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

Carina Savander-Ranne öppnade mötet fredag 15.45 och önskade välkommen. Kort 

presentation av deltagarna. 

 

2. Val av sekreterare samt justeringsperson 

Marita Berg blev mötets sekreterare 

Per Gylland valdes till justeringsperson 

 

3. Dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från Lilleström 2013 godkändes 

 

5. Våra arbetsrutiner, diskussion samt eventuella ändringar (2 bilagor) 

Målsättning samarbete med arrangerande land och NKU Lydnad angående praktiska detaljer. 

Diskuterades punkten om anmälan samt utskick till deltagarna under rubriken ”Möten och 

kallelse till möten” (Carina S-R formulerar detta) 

  

6. Anvisningar för Nordiska Mästerskapen för Lydnad; diskussion (Bilaga) 

Förslag att ersättningshund kan anmälas senast en vecka före tävling vid dokumenterad 

anledning att utebli för ordinarie anmäld hund. Kan även gälla förare. 

Ändring i dokumentet angående lottning.  

Ändring av ordalydelsen under rubriken Informationsmöte till lagledarna i stället för 

tävlingsledarna. 

 

7. Nordiska Mästerskapen 2013 i Lilleström eventuella kommentarer 

Inga speciella synpunkter framkom 

 

8. Nordiska Mästerskapen 2014 i Stockholm 

Om laget saknar deltagare skall blanklott ersätta. Detta skall tas med i anvisningarna 

 

Mötet ajournerades och återupptogs lördag 15.30 



9. Nordiska Mästerskapen 2015 i Danmark. När och var? 

Mästerskapen kommer att hållas i Herning 30/10 - 1/11 2015 

 

10. Förberedelser inför FCI mötet 

 Diskussion om domarfrågan vid Obedience VM, Nordiska representationen 

Det har framkommit argument att i framtiden Nordiska länderna inte har rätt till två 

domare vid Världsmästerkapstävlingarna. Vi försöker får domarfrågan löst så bra som 

möjligt från Nordisk synpunkt  

Diskuterade kommande VMs domarsammansättning. Ställa krav på kompetens. Ej 

samma domare varje gång. Alltid en Nordisk domare.  

Kjell Edström Sverige dömer VM 2015 

 Diskussion om samarbetet med FCI Obedience Commission 

 

 Diskuterades Sveriges deltagande i Ryssland i vM 2016 

Det har väckt oro att resa till Ryssland med hundarna. 

  

 Diskussion samt åsikter om nya reglerna och införandet av dem i Norden 

De nya klasserna i reglerna införs i Finland 1/8 2015,  

Sverige 1/1 2017,  

Norge och Danmark klass I och II 1/1 2016 samt klass II 1/1 2017.( rätt uppfattat ?) 

Danmark tar eventuellt inte bedömningen. 

  

11. Nordiska domarmötet 2015; diskussion samt beslut 

Oktober 2015 Internationellt domarmöte Tyskland, Hemer. Preliminärt kan FCI Obedience 

Commission representanten samt 2-3 domare per land delta. Vi vet mera efter Prague mötet 

i slutet av maj. 

Januari - februari 2016 Nordiskt domarmöte Finland (utbildning nya regler) 

 

12. Samarbete med Baltiska länderna 

Undersöka hur vi implementerar de Baltiska länderna. Förslag att skicka deltagare.(rätt 

uppfattat) 

 

13. Uppkommande samarbetsformer 

Förslag lägervecka i södra Sverige för instruktörer, domare och tävlingsledare från olika 

länder 

 

14. Val av ordförande 2015 – 2017 

Omval för Carina Savander-Ranne (enhälligt) 

 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes 

 



16. Nästa möte 

Herning alternativt Köpenhamn. Mads föreslår datum. Anledning regelrevideringen. 

 

17. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet lördag 17.45 

 

 

 

 

 

         

                

 

 

  


