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LC-utdanning 

Norsk Lure Coursing Komité (NLCK) reviderte regelverket for lure coursing i 2017. Det 

reviderte LC-regelverket ble oversendt NKK innen fristen, 1.6.17. I forbindelse med 

revideringen av LC-regelverket utarbeidet NLCK en ny utdanningsplan for samtlige LC-

autorisasjoner for å kvalitetssikre og forbedre utdanningsløpene. Det var NLCKs ønske at det 

reviderte regelverket skulle tre i kraft før LC-sesongen for 2018 startet, men regelverket har 

latt vente på seg til tross for flere purringer og etterlysninger fra NLCKs side.  

NLCK forstår av NKKs Sporthundkomité sitt referat av 14.6.18 at det er vedtatt at det 

reviderte LC-regelverket ikke vil tre i kraft før 1.1.19. I den forbindelse har NLCK vært i 

kontakt med NKK med ønske om å sette i gang den nye utdanningsplanen omgående, men har 

fått til svar at det ikke er mulig å utdanne folk etter den nye utdanningsplanen fordi det er en 

del av et kommende regelverk. Det vil si at den nye utdanningsplanen vil tre i kraft samtidig 

som det nye regelverket 1.1.19. 

Derfor fortsetter NLCK utdanningsløpene etter «gammelt» utdanningskort inntil det nye 

regelverket og utdanningsplanen trer i kraft ved nyåret. De som påbegynner den praktiske 

delen av et utdanningsløp før 2019, har tre år til å fullføre utdanningsløpet etter kravene som 

står på utdanningskortet. De som har avlagt og bestått teoriprøven, men som ikke har 

påbegynt den praktiske delen av sitt utdanningsløp før 2019, må gjennomføre den praktiske 

delen for den aktuelle autorisasjonen etter kravene i den nye utdanningsplanen. 

Vedlagt følger utdanningskortet og en opptakssøknad. Det er viktig for NLCK å få en oversikt 

over alle som har startet sin LC-utdanning. Kandidater som allerede har avlagt og bestått 

teoriprøven og/eller har påbegynt praktisk del av et utdanningsløp, bes sende kopi av 

utdanningskortet sitt til utdanningsansvarlig. De som skulle ønske å starte et nytt 

utdanningsløp, bes fylle ut opptakssøknaden og sende denne til utdanningsansvarlig, som 

videresender søknaden til aktuell moderklubb, for godkjenning.  

NLCK planlegger å avholde et teorikurs i løpet av høsten 2018. Mer informasjon kommer 

snart. Lure coursing er en arbeidskrevende sport – og vi håper at mange av dere der ute vil 

være med og dra lasset framover!  

Med vennlig hilsen, 

Norsk Lure Coursing Komité (nlck@lurecoursing.no) 

Utdanningsansvarlig: 

Simon Hansen 

simon@lurecoursing.no 


