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Datum 9-10.12.2016 
  
Plats Hotell Rantasipi Airport, Vanda, Finland 
  
Närvarande Carina Savander-Ranne, ordförande   Finland,  

Palle Bergsö,                                        Danmark 
Per Eigil Gylland,                                  Norge 
Thomas Lundin,                                    Sverige 
Pernilla Tallberg, sekreterare                Finland 

  
  

1  Mötets öppnande 

Ordförande Carina Savander-Ranne öppnade mötet den 9.12.2016 kl. 
19.58.  

 

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 16 (övrigt) 
beslöts att diskutera om skillnaderna i lydnadsreglerna i de nordiska 
länderna.  
 
 

4  Protokollet från NKU´s Lydnadskommittémötet i Stockholm 2014 

Protokollet är nu undertecknat och godkänt. 
 
 

5  Protokollet från mötet på Vanda flygplats, Finland 2015 

Protokollet godkändes och undertecknades. 
 
Mötet hölls exceptionellt i Finland fastän det skulle ha varit i Danmark. 
Orsaken var att Danmark hade meddelat att de inte hade möjlighet att 
ordna mötet i samband med Nordiska mästerskapstävlingen i Herning. 
 
 

6  NKU´s Lydnadskommitté 2017 - 2018 

Representanterna för de olika länderna är: 
  Palle Bergsö, Danmark 
  Per Eigil Gylland, Norge 

Thomas Lundin, Sverige 
Carina Savander-Ranne, Finland 
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Representanterna ombeds att skicka sina kontaktuppgifter samt 
kontaktuppgifterna på kontaktpersonen på sina Kennelklubbar åt Carina 
Savander-Ranne.  
Carina har grundat en Facebook grupp for NKU’s Lydnadskommitté 
medlemmarna där information kommer att sättas in. 
Även FCI representanterna har en Facebook grupp. 
 
 

7  Våra arbetsrutiner, diskussion samt eventuella ändringar  

Bilaga: Målsättning av och arbetsrutiner för NKU´s Lydnadskommitté 

Carina Savander-Ranne har gjort vissa förändringsförslag, diskutera ännu 
senare.  
 
Ansvar för arrangemangen av möten 
 
Lista på vem som är i tur att ordna mötet: 
 
Sverige  2010 
Danmark  2011 
Finland  2012 
Norge  2013 
Sverige  2014 
Danmark  2015 
Finland  2016 
Norge  2017 
Sverige  2018 
Danmark  2019 
osv. 
 
Sekreterarfrågan 
 
Vi måste ha en kontaktperson i arrangerande landets Kennelklubb som tar 
hand om arrangemanget av våra möten och är ordförandens kontaktperson 
i praktiska angelägenheter. 
 
Facebook-sidorna 
 
Facebook-gruppen är endast för de fyra representanterna i NKU´s 
Lydnadskommitté. 
 
Aktivt deltagande i kommittéarbetet 
 
Överlag önskas mera aktivitet av representanterna.  
 
En idé om samarbete mellan de olika länderna framkom. Man kunde ordna 
ett gemensamt läger för de Nordiska länderna t.ex. för unga potentiella 
förare eller för förare med unga potentiella hundar som ännu ligger under 
landslagsnivå.  
Per Gylland tar initiativet till att förverkliga detta.  
Thomas Lundin lyfte även han fram tanken om ett gemensamt talangläger i 
något av länderna. 
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En diskussion om hur man skall ordna de kommande mötena fördes. Det 
lades fram en tanke om att man då och då kunde ha mötet i samband med 
NM i lydnad eller t.ex. på måndagen efter NM men emellanåt ha et separat 
möte.  
 

8  Anvisningar för Nordiska Mästerskapen i lydnad  

Bilaga: Regler för Nordiska Mästerskapen i lydnad 

Ett förslag om att tävlingen skulle bli en officiell tävling lades fram. 
Championaten utdelas som tidigare. Tävlingen i Finland var en officiell 
tävling. 
 
Antalet tävlanden 
 
Antalet tävlanden kommer fortsättningsvis att vara sex stycken laghundar 
och en reserv från varje land (6+1). Därtill kan varje land utse 1-2  extra 
reserver, men dessa stannar som regel i hemlandet. 
 
 

Mötet avslutades på fredagen den 9.12.2016 kl. 22.10 och fortsatte på lördagen den 10.12.2016 kl. 
16.11. 
 

 
9  Nordiska Mästerskapen 2015 i Herning, Danmark  

Feedback har kommit om att underlaget inte var så bra (filtmatta) och 
hundarnas trampdynor brändes. Så har det tyvärr varit då och då i innehus 
tävlingar 
Annars var arrangemangen fina och festliga. 
 
 

10  Nordiska Mästerskapen 2016 i Vanda, Finland 

Hittills har endast positiv feedback hörts av tävlandena. Underlaget har 
varit bra (konstgräs) och man har varit nöjd med själva tävlingsplatsen och 
arrangemangen. 
 
 

11  Nordiska Mästerskapen 2017 i Norge. 

Per Gylland meddelade att Nordiska Mästerskapen kommer att anordnas i 
Lilleström i samband med utställningen där i november 2017 (18–
19.11.2017?). 

 
 

12  Samarbete med Baltikum 

Samarbetet med de baltiska länderna har utökats och på den Nordiska 
domarkonferensen i Vanda i Finland den 12–13.3.2016 fanns en domare 
från Estland och en domare från Lettland på plats. Det diskuterades om det 
finns möjligheter att ytterligare utöka samarbetet och till kommande 
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konferenser kunde de baltiska ländernas representanter bjudas in också i 
framtiden. 
 
 

13  Förberedelser inför FCI-mötet 

Diskussion om samarbetet med FCI Obedience Commission 
 
Ordförande Carina Savander-Ranne bad representanterna att fundera på 
reglerna inför nästa runda. På FCI mötet 2017 skall ändringarna preliminärt 
diskuteras och på FCI-möter 2018 och 2019 skall ändringarna göras. 
Speciellt önskas kommentarer om någonting skall korrigeras i reglerna eller 
angående bedömningen av dessa eller om nya moment önskas och i så 
fall förslag på sådana. Kort sagt, kommentarer önskas om man vill ändra 
på någonting. Carina Savander-Ranne samlar in förslagen. 
 
En diskussion om championatet i de olika länderna fördes. Det bör räcka 
med 3 stycken första pris (excellent) i klass 3, inga klassvinster skall 
krävas. Detta skall Carina Savander-Ranne försöka föra till FCI för 
slutgiltigt ställningstagande.  Vi bör ha som målsättning att hålla oss till vår 
egen gren och arbeta för den och föra fram att lydnadsprov är ett prov och 
ingen tävling i normala fall. 
 
För att bli lydnadschampion i ett annat land bör man vara champion i sitt 
eget land och få en excellent i landet i fråga. 
 
Det har ju även kommit upp frågan om i vilket register hunden skall vara. 
Det skall undersökas vidare. 
 
Dessutom skall VM-reglerna gås igenom. Främst antalet deltagare per land 
skall justeras och även annars skall reglerna gås igenom. 
 
 

14  Uppkommande domarmöten 

Gemensamma domarmöten ordnas då det behövs. Som det nu ser ut så är 
det inte aktuellt för år 2017. Vi har ett gammalt beslut om att varje nordiska 
land kunde bjuda in representanter från de andra nordiska länderna till sina 
egna nationella domarmöten. Förslaget lades fram på nytt.  
 
 

15  Uppkommande andra samarbetsformer 

Thomas Lundin föreslog ett gemensamt lydnadsseminarium. 
 
Andra idéer om samarbete har lagts fram under punkt 7. 
 
 

16  Övriga frågor 

Thomas Lundin tog upp frågan om hur reglerna nu skiljer sig i de olika 
nordiska länderna. För att få en bättre överblick beslöts att Thomas Lundin 
tar ansvar och skriver ett sammandrag över detta. 
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17  Nästa möte 

Nästa möte hålls i samband med NM i lydnad i Lilleström i Norge 2017. 
 
 

18  Mötets avslutande 

Carina Savander-Ranne tackade alla och avslutade mötet den  
10.12.2016 kl. 18.37. 

 
 
 

Bilagor Målsättning av och arbetsrutiner för NKU´s Lydnadskommitté 
Regler för Nordiska Mästerskapen i lydnad 
 

  
 
Justeras: 
 
 
 
 
Carina Savander-Ranne   Thomas Lundin 
ordförande    Justerings person 
 
 
 
 
Pernilla Tallberg 
sekreterare 
 
 


