
Referat fra KG LP’s skype-møte 02.09.13 

 
Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden og Per E. Gylland. 

Sak 48-13 Oppsummering av årets NM 
Forholdene under årets NM var kritikkverdige, men vi vet at dette ikke er 
NKKs norm og vi antar at neste års NM igjen går under bedre forhold og at 
logistikken er på plass. 
KG LP håper også på at de rette dommeravgjørelsene kommer i rett tid neste 
år. 

Sak 49-13 «Aggressiv atferd» på Lp-arrangement 
Ut ifra vedlagte sakspapirer finner ikke KG at hendelsen er av så alvorlig 
karakter at det bør medføre sanksjoner mot utøver. Vi synes det er trist at 
hendelsen har funnet sted, men velger å tro utøver, som ikke vil konkurrere 
med denne hunden igjen. 
 

Sak 50-13 Konkurranseleder utdanning. 
Vi trenger ingen ytterligere godkjenning på denne. Stein og Erik vil jobbe med 
et utkast til eksamen for konkurranseledere. (Fortrinnsvis ferdig til neste 
møte) 

Sak 51-13 Sanksjoner mot dommere som ikke følger reglementet. 
KG LP har i utgangspunktet ingen refsende myndighet, men dersom dommere 
gjentatte ganger velger å ignorere gjeldende bestemmelser ønsker KG LP å gå 
ut med en skriftlig advarsel, og om dette ikke fører frem, fremme saken for 
disiplinærutvalget. 

Sak 52-13 Agenda for dommerkonferansen 
Emnet ble debattert og en agenda ble satt opp 

Sak 53-13 Nytt reglement utsettes til neste møte, under ny tittel: Overgang til nytt 
reglement 
 

Sak 54-13 Klage på NN Hundeklubbs lp-stevne 
Kg Lp kan ikke se at hundeklubben her kan lastes. Utøver burde ha protestert 
ved opprop til ringen dersom det var et problem å starte før oppsatt tid. Enn 
videre bør utøver merke seg at de fleste klubber oppgir i PM at tidene er 
veiledende og ikke absolutte. 

Sak 55-13 Mannskap til NoM:  
Dessverre har vi fått et dommerfall - ny dommer blir Erik Brenden, Stein 



Feragen dømmer klasse 3 i stedet for Erik Brenden på Lillestrøm. 
Kommandanter: KG LP foreslår Liv McDowell og Rune Bjerkelund 
Landsslagsleder: Svein Georg Rønning 

 

Nytt møte avholdes mandag 16.09.13 kl. 20.30 – 22.30 på Skype 

 

Liv McDowell 

Leder KG LP 


