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Frånvarande Per Gylland, Norge
1. Öppnandet av mötet
Ordförande Carina Savander-Ranne öppnade mötet kl. 10.28.
Alla närvarande presenterade sig och det konstaterades att Norges
representant tyvärr inte kunnat närvara.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Pernilla Tallberg valdes till sekreterare för mötet och Thomas Lundin
valdes till att justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Den preliminära dagordningen godkändes och under punkt 12 (övrigt)
beslöts att diskutera om de kommande VM-tävlingarna i Ryssland. Som
punkt 13 intogs lydnadschampionatet i de olika nordiska länderna.
4. Protokollet från mötet i Stockholm den 12–13.12 2014
På grund av att protokollet från det senaste mötet i Stockholm inte ännu
är justerat och undertecknats har det tyvärr inte blivit skickat in till
Kennelklubbarna. Carina Savander-Ranne tar hand om det.
5. Ansvarsdistributionen i Nordiska lydnadskommittén och samarbetet samt kommitténs
arbetsrutiner
Se bilagan Målsättning av och arbetsrutiner för NKU´s Lydnadskommitté
Själva bilagan med målsättningar och arbetsrutiner godkändes utan
förändringar. En önskan om bättre samarbete kom fram under
diskussionen och en bättre distribution av arbetet.
När ett Nordiskt land ordnar domarkonferens så kunde landet inbjuda
representanter från de övriga Nordiska länderna.
För att informationen skall nå de rätta personerna så kommer Carina
Savander-Ranne att samla in och uppdatera kontaktuppgifterna och
mandattiderna för representanterna i både NKU:s och FCI:s
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lydnadskommittéer. Den uppdaterade listan kommer sedan att sändas ut
till alla Nordiska länder.
6. Situationen med lydnadskommittéerna i Norden
Mötesdeltagarna presenterade administrationen av lydnadssporten i
respektive land. Se bilagan.
7. Tillämpande av nya reglerna i Norden
Danmark:
Danmark har haft ett domarmöte där de nya reglerna har diskuterats.
Danmark kommer endast att ta FCI:s Class 3 (=elitklass) den 1.1.2016.
För övrigt kommer Danmark att fortsätta med egna regler i de lägre
klasserna. Orsaken är att man anser att FCI:s regler för de lägre
klasserna är för stränga.
Norge:
Norge inför FCI klass III 01.01.16. Det er alt som för tillfället är klart.
Klass 1 och 2 införs 2017. I vilken form vet man ännu inte. Norge har
domarkonferens januari.
Sverige:
Sverige kommer att ta i bruk de nya reglerna först år 2017. Det har lagts
fram vissa protester mot de nya reglerna. Sverige kommer dock att hålla
10 internationella lydnadsprov med de nya reglerna under år 2016. Av
dessa är tre kvaltävlingar till landslaget. I november 2015 utbildades 12
domare för att döma enligt den nya Class 3. Sverige håller på att göra en
s.k. bedömningsanvisning som också skall bli tillgänglig för tävlandena.
Detta har ansetts nödvändigt i.o.m. att det finns ca 600 lydnadsdomare i
Sverige och således också olika tankesätt om t.ex. betygspyramiden. I
september 2016 kommer det att hållas en stor domarkonferens om de
nya reglerna och de domare som deltar på den kommer sedan att utbilda
de övriga domarna i sina distrikt. Antagligen kommer Sverige att tappa
en del domare, främst de gamla bruksdomarna, i samband med att de
nya reglerna införs.
Finland:
Finland tog FCI:s nya reglerna i bruk redan den 1.8.2015. Orsaken var
främst en akut brist på domare och att en ny domarkurs började och att
det inte ansågs förståndigt att utbilda de nya domaraspiranterna enligt de
gamla reglerna. Finland har infört alla FCI-klasser och dessutom en
nybörjarklass med tillämpade regler. Det är obligatoriskt att börja med
nybörjarklassen och att få minst 1Xförsta pris för att komma upp till klass
1. Dessutom påbörjades den 1.8.2015 ett system med en s.k.
tävlingspaus på tre månader för hundar som stör någon annan hund
under gruppmomenten. Om en hund efter sin tävlingspaus på nytt stör
någon annan hund, så blir tävlingspausen sex månader lång. Detta
system gäller i alla klasser och all lydnadstävlingar.
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8. Nordiska domarmötet den 12-13 mars 2016
Finland arrangerar ett nordiskt domarmöte på hotell Rantasipi Airport i
Vanda den 12-13 mars. På programmet står teori och diskussioner, men
också bedömning av olika lydnadsmoment i praktiken. Deltagarantalet
kommer att vara ca 20 personer. Ingen egentlig deltagaravgift debiteras,
men kostnader för flyg, hotell, transport och mat tillkommer. Preliminärt
har Norge meddelat att de deltar med en person, Danmark med tre
personer och Sverige med fem personer. Eftersom konferensen inte är
fullbokad, så finns det möjlighet att anmäla flera om så önskas. Det lades
också fram en idé om att konferensen kunde gå på engelska och att man
kunde bjuda in representanter från de baltiska länderna.
9. Ärenden att ta upp och diskutera vid FCI mötet i Riga den 14-15 maj 2016
Det lades fram en önskan om att diskutera de nya reglerna samt hur och
från vilka länder domarna till VM i lydnad skall väljas. Även
deltagarantalet i VM bör diskuteras, skall det tas in flera ekipage så
behövs det flera domare och krävs ännu mera utrymme för flera ringar.
Även lydnadschampionaten i de olika europeiska länderna kommer att
tas upp.
10. NOM 2016 / 2017 / 2018
NOM i lydnad 2016 kommer att hållas i Finland. Inom januari 2016
kommer tidpunkten för tävlingen att bestämmas, men antagligen kommer
NM att gå i november eller december 2016.
NOM 2016 - Finland, Vanda 1109 -11.12
Träning 9.12, tävling 10.-11.12.-12 .12
NOM 2017 - Norge
NOM 2018 - Sverige
NOM 2019 - Danmark
11. Reglerna för Nordiska Mästerskapen i lydnad (bilaga)
Reglerna för Nordiska Mästerskapen i lydnad diskuterades.
Carina uppdaterar reglerna.
12. Övriga frågor
VM i Ryssland 2016
VM i lydnad 2016 kommer att hållas i Moskva. Carina Savander-Ranne
kommer att åka till Moskva i början på 2016 för att bekanta sig med
tävlingsplatsen och arrangörerna. Finland kommer att skicka ett lag till
tävlingarna. Sverige kommer att delta om inte UD kommer med andra
rekommendationer.
Danmark är ännu osäker om de deltar med ett lag.
Det diskuterades även om hur man bäst tar sig till Ryssland och om laget
inte vill flyga, så går det tåg direkt till Moskva från Helsingfors.
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13. Lydnadschampionat i de olika nordiska länderna
Diskuterade att kraven för lydnads championat skulle samlas in. Se
bilaga
Fyll i. Jag gjör det till en bilaga
Danmark:
DK LCH erhålls från den nationella klass 3. Det krävs tre första pris av
två olika domare (+utställningsresultat?). Internationell klass? Korrigera
och fyll i!
Norge
Fyll i
Sverige
Svenskt lydnadschampionat, SE LCh. Tre 1:a pris i elitklass (kommande
klass 3) på lydnadsprov i Sverige.
Finland
I Finland krävs det tre första pris från den högsta klassen (class
3/elitklass) av två olika domare. Dessutom skall hunden ha erhållit lägst
kvalitetspris "god" på utställning.
Dessutom lyftes det fram en fråga om man kan delta i de lägre klasserna
i vilket nordiskt land som helst oberoende av vilka de regler de har.
Vi tar ställning till detta när vi ser hur reglerna blir i våra länder.
Principiellt har de alltid varit så att vi godkänner resultat från alla
Nordiska länder oberoende om det är små skillnader mellan momenten
eller bedömningsanvisningarna. Detta fortsätter vi med gärna.
14. Nästa möte
Nästa möte hålls i samband med NM i Finland endera på fredag
eftermiddag eller efter tävlingarna på lördagen.
15. Avslutande av mötet
Carina Savander-Ranne avslutade mötet kl. 15.30.
Justeras:
______________________________
Carina Savander-Ranne, Finland
Ordförande

_____________________________
Thomas Lundin, Sverige
Justerare

______________________________
Pernilla Tallberg, Finland
Sekreterare
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Bilaga

Situationen med lydnadskommittéerna i Norden
Danmark:
Fyll i.
Norge:
Information ombes fyllas i av Per Gylland.
Sverige:
Administrationen av lydnadsproven sker på Svenska Brukshundklubben.
Brukshundklubben har olika utskott (kommittéer) och det är utskottet för
prov och tävling och dess utskottsgrupp lydnad som har ett delegerat
ansvar att administrera lydnadsprov. Thomas Lundin är
sammankallande. Gruppen består av sammankallande och fyra ordinarie
medlemmar, samt adjungerade medlemmar i form av landslagsledare
och talangutvecklingsledare. De nordiska och internationella samarbetet
är hos Svenska Kennelklubben.
Finland:
Den 1.1.2016 flyttas administrationen för lydnadssporten från Finska
Kennelklubben till Finska Brukshundsklubben. Det kommer att grundas
en egen kommitté för lydnad, rally-lydnad och "dogdancing" (HTM och
freestyle) med en ordförande och två medlemmar per respektive gren
(sammanlagt sex medlemmar). Carina Savander-Ranne har ombetts att
bli ordförande. Varje gren kommer dessutom att ha en egen
utskottsgrupp. Utskottsgruppen för lydnaden kommer att bestå av en
ordförande och fem medlemmar. Det nordiska och internationella
samarbetet blir kvar hos Finska Kennelklubben.
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