
Referat fra KG LPs skype-møte 29.05.13 

 

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Erik Brenden, Svein G. Rønning, Hans – Arne 

Marthinussen og Per E. Gylland. 

Sak 33-13 Rekapitulering av forrige møte 

Leder orientert om saker fra forrige møte 

Sak 34-13 Reautorisering av dommer 

Kg Lp godkjenner at Øystein Ødegård reautoriseres med øyeblikkelig virkning 

 

Sak 35-13 NM – siste gjennomgang 

NM arenaen er flyttet, og vi er litt bekymret for om vi får plass nok. Svein 

sjekker området på fredag, evt. så gjør vi om på rekkefølge og kjører ring 3 til 

slutt.  

Rekkefølgen på finalistene trekkes på lørdag, Liv lager lapper.  Nr. 1 trekker 

først, nr. 2 som nr. 2 osv.  

Kjører prøvehund på søndag. 

En dommer har meldt sykdomsforfall, NKK jobber med å finne en ny dommer. 

Sak 37-13 Regelverk. 

Kg LP ønsker å innføre det nye regelverket fra FCI + en rekruttklasse i bunnen 

(tilsvarende klasse 1 i dag). Dog ønsker vi å debattere saken en siste gang 

etter møtet i FCI 1. og 2.6. Dette slik at vi kanskje kan søke å gjøre dette litt i 

tråd med våre skandinaviske naboer. 

Sak 38-13 Regelverket for Elite. 

Vi har en del tolkningsspørsmål som vår FCI representant tar med seg til FCI-

møtet i Helsinki 1. og 2. juni. Der i blant: Hvordan skal det dømmes dersom en 

utøver sier sitt/bli til hunden etter å ha fått utlevert metallapporten. Hvordan 

skal avstanden til hunden være når man passerer den på motsatt side i Z’en 

etc. 

 

Sak 39-13 NKK Bø, Kristiansand, Ålesund, Drammen og Tromsø blir uttaksstevner til VM i 

Helsinki. NKK Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger blir uttaksstevner til 

NoM. 

De 3 beste resultatene teller. 

 De første 10 får poeng under forutsetning av at de har oppnådd 1.premie. 

Poengene fordeles på følgende måte: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 for henholdsvis 1, 

2, 3 plass osv. 



 En oppdatert rankingliste skal ligge tilgjengelig på nettet, pr i dag på LP Norge 

sin side. 

 Uttaket gjøres ca. 2 mnd. før mesterskapet, og de 3 beste resultatene teller. 

 De 5 første på rankinglista er garantert plass, de siste plassene vil tas ut på 

skjønn, med begrunnelse.   

 Ved poenglikhet vil plassering på stevner med høyt deltakerantall veie tyngre 

enn plassering på stevner med lavt deltakerantall 

 

Sak 40-13 Bruk av sosiale medier 

Det manes til forsiktighet ved bruk av sosiale medier 

Sak 41-13 Eventuelt 

1.  Avbestilling av dommer  

Vi oppfordrer arrangører, så langt det lar seg gjøre, å beholde dommeren som 

skal dømme Elite-klassen. Dette fordi det har betydning dersom noen går for 

et Championat.  

Kg henstiller også til arrangører, så langt det er praktisk gjennomførbart, å 

forholde seg til deltakerantallet som en dommer skal dømme, før de 

avbestiller en dommer. Dvs. ca. 30 hunder i klasse 1 & 2, ca. 20 hunder i klasse 

3 & Elite. Ca. 25 hunder dersom en dommer skal dømme alle klasser. 

Vi ber NKK komme med en påminnelse om dette til klubber og arrangører. 

 

2. Dommer-aspirant Rune Bjerkelund skal opp til praktisk eksamen lørdag 1. 

juni etter NM-kvaliken. Teori prøver Stein Feragen å få avviklet med 

kandidaten i forkant av NM helgen. Stein Feragen har skaffet ekvipasjer til 

bedømmelse. 

 

Liv McDowell 

Leder KG LP 


