
 

MANDAT 

NFFs KOMPETANSEGUPPE FOR KREATIV LYDIGHET 
 

Formål for kompetansegruppen 

 Arbeide for å videreutvikle sporten 

 Bistå i faglige spørsmål og avgjørelser 

 Være en ressursgruppe for NFF og NKK (HS, Sportshundkomitéen, NKKs adm)  

 

Samarbeid 

Det bør være et tett samarbeid mellom NFFs styre og KG. Som et minimum skal det 

informeres om kommende møter og referater skal utveksles (begge veier). Styret kan be om 

å få behandlet saker i KG og vice versa. 

Kompetansegruppen skal også samarbeide med NKKs administrasjon v/ Jakt- og 

Brukshundavdelingen, Sportshundkomitéen, samt andre kompetansegrupper i saker der 

dette er naturlig.  

 

Oppnevning 

Medlemmene i kompetansegruppen oppnevnes av Årsmøtet i NFF.  

 

Kompetansegruppens medlemmer 

Medlemmer i kompetansegruppen må ha inngående kunnskap om sporten som helhet, og 

regelverket i særdeleshet.  Fortrinnsvis autoriserte dommere i KL eller trinn 2/3 instruktører 

(pdd har vi ingen slike). Aktive utøvere på landslagsnivå er også aktuelle kandidater. Unntak 

fra disse reglene kan gjøres dersom personen likevel innehar den kompetansen det er behov 

for.   

 

Kompetansegruppens leder 

Gruppen konstituerer seg selv. Leder delegerer oppgavene internt i kompetansegruppen og i 

samsvar med medlemmenes kompetanse. Leder fungerer som kontaktperson med NFF og 

NKK. 

 

Oppgaver 

Regelverk: - Ansvar for fortolkning, utvikling og revidering av eksisterende regelverk. 

 

Utdanning: - Utarbeide utdanningsplaner for instruktører og dommere 

  - Innstille kandidater for opptak til utdanning. 

- Initiere/delegere videreutdanning/oppdatering av dommere i form av 

dommerkonferanser/-møter. 

 

Landslag: - Lage uttakskriterier for landslag/mesterskap 

  - Gjøre uttak til landslag. I samarbeid med landslagsledelse om dette finnes. 

 



Annet:  - Ta seg av faglige spørsmål gjeldende regelverk, veiledninger, landslag mm. 

- Ha løpende kontakt med NKK v/ adm og Sportshundkomitéen (Gi innstilling i              

klagesaker/saker og forelegge relevante saker for HS/SK-Bruks) 

- Utnevne representant til NKU-freestyle   

- Lage årsrapport per kalenderår som presenteres på Årsmøtet til NFF 

Møtevirksomhet 

 Kompetansegruppen avholder møter etter behov 

 Leder er ansvarlig for å innkalle til møter/telefonmøter 

 Referat fra møter skal sendes styret i NFF 

 

Økonomi 

Medlemmer i NFFs kompetansegruppe arbeider under følgende betingelser: 

 Det gis ikke møtehonorarer 

 Nødvendig reise-/matutgifter dekkes i utgangspunktet etter egen regning 

 Nødvendige telefonkostnader dekkes i utgangspunktet etter egen regning 

Kompetansegruppen kan søke NFF om å få dekket utgifter ved spesielle behov.   

Reiseutgifter i forbindelse med NKU dekkes i utgangspunktet av NKK (en person). Dersom 

det er aktuelt for flere personer å dra (som observatør), bør NFF dekke dette.  

 

Taushetsplikt 

Fortrolige opplysninger man blir kjent med som tillitsvalgt, skal ikke bringes videre til 

utenforstående. 

 

Inhabilitet og Beslutningsdyktighet 

Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak skal denne fratre under behandlingen. 

KG skal bestå av 4-5 medlemmer, og er beslutningsdyktige når leder og minst to av de øvrige 

medlemmer deltar. Dersom det ikke oppnås enighet treffer styret sin avgjørelse ved simpelt 

flertall. Hvis dette ikke lar seg gjøre har leder dobbeltstemme.  

 

 

Mandatet er godkjent av Årsmøtet den 15/3-2014  

 

 

Jeg takker ja til vervet som medlem i kompetansegruppen, og jeg har gjort meg kjent med 

innholdet i mandatet: 

 

____________________________________________________________________ 

sted/dato    medlemmets underskrift 


