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Plan for godkjenning av vannarbeid for portugisiske vannhunder 
som offisiell aktivitet i Norsk Kennelklubb

Årsmøtet i Raseklubben for portugisiske vannhunder 22. april 2021 godkjente styrets mål om
å arbeide for å få vannarbeid godkjent i NKK. Dette arbeidet drives av vannkomiteen i RPVH.
Denne planen legger opp til en godkjenning innen januar 2024.

I 2020 og 2021 har vannkomiteen rekruttert vanntrenere og organisert trenerkurs for 7 
deltakere i juni 2021. Disse ble fulgt opp gjennom 2021 og videre i 2022.

Status ved inngangen til 2022 er:
 Fungerende vannkomité bestående av tre personer
 En aktiv godkjent vanndommer og instruktør (2-3 øvrige, men som ikke er aktive)
 7 vanntrenere fra ulike deler av Sør-Norge under utdanning i 2021 og 2022.
 En god del lokale treninger, særlig i Oslo og Vestfold

Vannkomiteen har lagt følgende plan for en godkjenningsprosess i NKK:

2022:
 Godkjenning årsmøtet 6.4.2022:

o Framdriftsplan for godkjenningsprosess
o Reglement for praktiske vannprøver for portugisiske vannhunder

 Innsending av søknad om godkjenning til NKK
 Dialog med NKK om oppfølging av framdriftsplan og muligheten for elektronisk 

registrering av resultater fra vannprøver
 Videre oppfølging av vanntrenere fra kurs juni 2021, herunder tilrettelegging for 

lokale vannaktiviteter
 Organisering av egen vannarbeidshelg i løpet av sommeren, inkl. én uoffisiell 

vannprøve
 Organisering av kurs og uoffisiell vannprøve på aktivitetshelgen tilknyttet 

rasespesialen i august 2022
 Organisering av dommerkurs for 1-3 nye vanndommere i august-september 2022

2023:
 Videre dialog med NKK om oppfølging av framdriftsplan 
 Nytt trenerkurs organiseres (ses i sammenheng med dommerkurset fra 2022)
 Organisering av egen vannarbeidshelg i løpet av sommeren, inkl. én uoffisiell 

vannprøve
 Organisering av kurs og uoffisiell vannprøve på aktivitetshelgen tilknyttet 

rasespesialen i august 2023

2024:
 Januar 2024: Vannarbeid godkjent i NKK
 Det planlegges minst 3 offisielle vannprøver i løpet av året
 Vanntrenere fra 2023-kullet følges opp videre
 Antall dommere: 3 (1 eksisterende og 2 nye fra kurset i 2021) 



 Nytt dommerkurs vurderes på bakgrunn av behov og aktuelle kandidater

2025:
 Det planlegges minst 4 offisielle vannprøver i løpet av året
 Antall dommere: 4 
 Kandidater fra dommerkurs følges opp
 Evaluering av vannarbeidsaktiviteten, herunder aktivitetsnivået lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt


