
Referat fra KG LP’s skype-møte 14.03.13 

 

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

Marthinussen og Per E. Gylland. 

Sak 10-13 Rekapitulering fra forrige møte: 

Konkurranslederutdanning blir behandlet i HS i mars 

Landslagsledelse…ny annonse med frist 1.mai 

Rettelse av dagens regelverk droppes da det vil ta så lang tid at nye regler vil 

snart tre i kraft 

Sak 11-13 Budsjett 2014 

Vedtatt budsjett for 2014, begrunnelse skrives frem til neste møte 

Sak 12-13 Regler og retningslinjer fra FCI 

Disse er oversatt, men KG LP ønsker å bruke noe mer tid på disse før de 

oversendes NKK for godkjenning. 

Sak 13-13 Uttak av landslag 

Det har kommet inn 10 søkere til landslagsplassene, og følgende ble tatt ut på 

laget: 

Hege Schea Bakke 

Lillian Brenden 

Line Fatland Frøystad 

Øivind Johansen 

Aina Fatland Røine 

Grete Thon 

Kjellaug Selsaas (reserve) 

 

Erik Brenden erklærte seg inhabil i uttaket av Lillian Brenden. 

 

Sak 14-13 Dommerkonferanse. 

Denne vil bli avholdt i Sandefjord helgen 29. 11-1.12. 13. 

 

Sak 15-13 Klasse 1 på Lillestrøm 

KG LP foreslår at man senker kravet for deltakelse fra krav om oppnådd 1. 

premie til krav om oppnådd premiering i klassen før start på Lillestrøm. 

 Grunnlag: Vi har sett på deltakerantallet de siste årene og det har vært stabilt 

mellom 20 og 30. Dette er ikke spesielt mange for 2 dommere, og Kg LP synes 



da at flere bør få anledning til å gå, spesielt siden dette kalles; dogs4all og da 

det er viktig med rekruttering til sporten. 

 Saken videresendes NKK for behandling 

 

Sak 16-13 Forslag til nye regler – rekrutt-klasse. 

 Vedtak: Deler av øvelse 7 Fremadsending endres. Ny behandling neste møte. 

Sak 17-13  Uttaksstevner til nordisk 

 

Vedtak: Alle NKK stevner fra 1. mai til og med NKK’s stevne i Stavanger skal 

være uttaksstevner. (Drammen bare med kvalifiseringsdagen). 3 stevner 

teller.  

Det gis uttakspoeng som følger: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 for plassene 1 til 10. 

Sak 18-13 Evt.  

 Uttak og organisering av landslaget videre: 

Det utarbeides et forslag frem til neste møte. 

 Dommerbemyndigelse: 

Kg LP ønsker klarere retningslinjer på hvilke sanksjonsmuligheter vi har 

ovenfor dommer vi ser ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Saken tas opp 

med NKK. 

 

Liv McDowell 

Leder KG LP 


