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Regler og retningslinjer for den 

Norske landslagstroppen i Kreativ lydighet. 
 

Gjeldende i perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2013 

 

 
1. Søkerberettigede ekvipasjer  

 Hunden skal være norskregistrert og av FCI godkjent rase. Alle kvalifiseringsresultater 

må være oppnådd med denne statusen. 

 Hundens fører skal være Norsk statsborger eller med fast bostedsadresse i Norge (jfr. 

folkeregisteret). Alle kvalifiseringsresultater må være oppnådd med denne statusen. 

 Alle kvalifiseringsresultater må være oppnådd av samme ekvipasje (dvs samme fører 

og hund)  

 

2. Uttak til landslagstroppen 2013 

Ekvipasjer som har kvalifisert seg til klasse 2 eller klasse 3, og samtidig oppfyller kravene i 

pkt. 1, vil kunne søke seg inn i landslagstroppen for 2013. Søknadsfrist er 1. november og 

sendes regelverks- og fagkomitéen. Det er begrenset antall plasser og det vektlegges resultater 

og potensiale.  

Ekvipasjer som blir tatt opp i landslagstroppen for 2013 vil være deltager for ett kalenderår 

(dvs til 31. desember). Nytt opptak gjøres for 2014.   

 

3. Uttak til mesterskap 

Deltagelse i landslagstroppen gir ikke automatisk rett til å delta på mesterskap. Antall 

personer til mesterskap vil variere og selve uttaket gjøres av landslagsleder og NFFs 

regelverks- og fagkomié. Resultater fra offisielle stevner i 2013 vil være gjeldene. Resultater 

fra 2012 vil kunne gjelde dersom det er få stevner i 2013 før uttaket gjøres. Det er først og 

fremst resultater fra norske stevner som vil bli vurdert.  Resultater oppnådd i utlandet vil 

unntaksvis kunne tas med i betraktning. (NB! Resultater oppnådd i utlandet må da være sendt 

inn til fagkomitéen for å kunne komme i betrakting.) Uttak gjøres ikke utelukkende etter 

resultater. Det vil også vektlegges at hund og fører takler presset/stresset ved reiser og store 

mesterskap.  

 

Ekvipasjer utenfor landslagstroppen vil også kunne tas med i betraktning ved uttak til 

mesterskap.  Disse vil da få tilbud om å bli innlemmet i landslagstroppen for resten av 

kalenderåret.  

 

4. Kostnader  

Som hovedregel må deltagere belage seg på å betale hele eller deler av utgiftene selv, både 

når det gjelder treningssamlinger og ved deltagelse i mesterskap. Det vil imidlertid legges ned 

arbeid i å skaffe sponsormidler, og jo flinkere landslaget er til å samle inn penger jo mer av 

utgiftene vil kunne dekkes. NKK og NFF bidrar som regel også med støtte til mesterskap, 

men beløpene kan variere. Innkomne sponsorinntekter vil først og fremst bli brukt til å dekke 

utgifter ifb med mesterskap. Estimerte kostnader og aktuelle reisealternativ vil bli presentert 

for deltagerne i forkant. Hver deltager tildeles i utgangspunktet samme sum. Der hvor det 

brukes felles transportmiddel (bil, buss) fordeles reiseutgiftene på antall personer i 

bilen/bussen.   
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Ved reiser til mesterskap skal landslagsleders utgifter, så langt det lar seg gjøre, dekkes av 

landslagstroppens midler.  

 

Alle deltagere skal bo på samme sted. Som hovedregel bestilles dobbeltrom. Dersom noen 

ønsker enkeltrom må dette meldes i fra og deltager må selv betale overskytende beløp.   

 

 

5. Landslagssamlinger/-treninger 

Det forventes at alle deltagere i landslagstroppen deltar på samlinger/treninger. Dersom noen 

uteblir fra en samling skal det være en veldig god grunn til dette. 

 

På samlinger skal alle deltagere følge de oppmøtetider som er angitt. Alle plikter å møte på 

alle aktiviteter som blir arrangert på samlingen, og ingen avslutter før alle er ferdige. Alle skal 

bidra og hjelpe til med praktiske ting og alle skal engasjere seg i trening og problemløsning 

for hver enkelt ekvipasje. Laget skal stå sammen og gjøre hverandre gode, vise interesse for 

hverandre og etterstrebe at alle får like mye tid og oppmerksomhet.     

 

På samlinger er det ikke anledning til å trene med andre hunder en den som er blitt tatt ut på 

landslaget. 

 

Ved kurs kan det (ved enighet i troppen) åpnes for observatørplasser for folk utenfor 

landslaget. Dette som en inntektskilde til troppen og som inspirasjon til aktive utøvere utenfor 

troppen.  

 

6. Landslagsturer/Mesterskap 

Under hele oppholdet skal laget holde sammen. Vi reiser som lag og det forventes at vi 

tilbringer tiden sammen, herunder måltider. Alle plikter å passe på at ingen skal føle seg 

utenfor samholdet i laget. Det forventes at alle behandler hverandre med respekt og høflighet.  

 

Dersom noen føler de har mislykkes i ringen under en konkurranse, skal man ikke klage 

ovenfor lagkamerater før disse selv skal inn i ringen. Man skal heller ikke påvirke sine 

lagkamerater med sin egen eventuelle nervøsitet. Bruk landslagsleder eller eventuelt 

reisefølge til å få hjelp til å håndtere stress/nervøsitet på konkurransedagen.  

 

Vi skal hele tiden oppføre oss som gode sportsfolk med positive holdninger, både overfor 

hverandre og overfor våre konkurrenter. I ringen er det vår oppgave å gjøre hunden vår god. 

Utenfor ringen er det vår oppgave å gjøre hverandre gode.  

 

Det er lov å ha med ektefelle/samboer eller en annen person som medhjelper. Dette må 

opplyses om i god tid (med tanke på rombestilling). Vedkommende betaler turen selv. Det er 

viktig å merke seg at landslagsdeltagere ikke er på privat ferietur, ergo kan man ikke dra på 

private utflukter med samboer/ektefelle uten at dette er avtalt/godkjent på forhånd.  

 

Ved tilbakereise til Norge fra EU-land (minus Sverige) skal hunden behandles mot revens 

dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat. Behandlingen skal 

være gjennomført i løpet av de siste 10 dagene før innreise til Norge (skal gis i landet hunden 

reiser fra) og skal gjentas i løpet av de første 7 dager etter innreise til Norge. Begge 

behandlinger skal attesteres i pass av veterinær. (Oftest er det en veterinær på stevneplassen 

som kan attestere.) Preparatet Droncit® kan kjøpes reseptfritt på apotek og anbefales 

medbrakt på turen. 
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Ved tilbakereise fra Sverige skal det også behandles mot revens dvergbendelorm, men da 

holder det med en egenerklæring på at dette er gjort. Behandlingen skal gjøres i løpet av de 

siste 48 timer før innreise til Norge. Egenerklæringsskjema kan lastes ned på Mattilsynets 

hjemmesider.  

 

Generelt 

 Alle deltagere i landslagstroppen representerer Norge og Norsk Kennel Klub og 

fungerer som ambassadører for disse. 

 Deltagere må til en hver tid rette seg etter de gjeldene etiske retningslinjene for Norsk 

Kennel Klub. 

 Alle deltagere i landslagstroppen må sørge for at alle vaksinasjonspapirer er i orden 

(rabies og vanlige vaksiner). Og både hund og fører må ha gyldig pass.  

 Alle må kjenne til dopingregler og regler for medisinbruk ved konkurranser. I 

mesterskap gjelder de dopingreglene som er i vertslandet og dopingkontroller kan bli 

foretatt. Dersom en landslagshund blir gitt medisiner skal dette informeres om til 

landslagsleder. For noen medikamenter kan det søkes om dispensasjon til å starte 

 Får du utlevert landslagsdress i forbindelse med mesterskap, skal denne kun brukes i 

mesterskap og er ikke en treningsdress du kan benytte fritt. Blir dressen skadet ved 

bruk utenom vil den ikke bli erstattet av NKK. 

 Fly kan av og til være aktuell reisemåte til mesterskap i utlandet. Dette kan være en 

stor psykisk belastning på hunden og alle deltagere i landslagstroppen må nøye 

vurdere om de har en hund som kan takle denne måten å reise på. Alternativ reisemåte 

bør velges dersom hunden ikke anses å være komfortabel med flytransport.  

 Alle må delta i salg av "årets produkt" og ved minst en aktivitet til som ledelsen drar i 

gang for å skaffe ekstra inntekter til landslaget.  

 Ved misnøye eller konflikter innad i troppen skal dette tas direkte opp med ledelsen. 

Dersom konflikten ikke lar seg løse innad i troppen kan man henvende seg til 

Regelverks- og fagkomitéen. Det er ikke akseptabelt å bruke egne 

nettsider/blogger/facebook osv til å offentlig kritisere saker som har med 

landslagstroppen å gjøre.  

 

 

 

 

 

       Jeg skriver under vedlagte kontrakt som en bekreftelse på at jeg har lest, forstått og 

akseptert reglene og retningslinjene til landslagstroppen i kreativ lydighet. 

 

_____      _______________       _____________________     _________________________ 

Dato                      Sted                    Navn                                Signatur 

 


