
  
 
 
 
 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  3. oktober 2016, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Tilstede: Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG), 

Åse M. Lura (ÅL), Geir Flønes (GF) 
  
Forfall:  Terje Hammerseng (TH) 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak  60/16  Referat fra møte 05.06.16 

Referat fra møte godkjent. MRL oversender NKK til publisering.  
 
Sak  61/16 Post/orienteringssaker 

- NKK – RK ny epost – til orientering 
- Nytt regelverk FCI – egen sak 
- Svar NKK div. saker – egen sak 
- NOM – deltakelse på kamerataften/bankett – besvart 
- Svar fra Lagleder NOM – til orientering 
- Spm. fra Hundeklubb om RIK – besvart 
- NKK spm om bruk av norskfigurant i Sverige – besvart 
- Epost vedr. deltakelse WUSV (kopimottaker) – til orientering 

 
Sak  62/16 Saker hos NKK 
  NKK sendt svar. Svar gjennomgått.  
 
  Gjenstående: 

- WEB, riktig KG – ikke mottatt svar 
- Vilkår Gr. C – sendt forespørsel om møte/lager notat 
- Nytt KG-medlem, mangler 1 – ikke mottatt svar 
- Rettinger regelverk - sendt forespørsel om møte 
 

  MRL ferdigstiller notat vedr. vilkår og får dato på møte med NKK.  
 
 
Sak  63/16 Nytt regelverk  

Mottatt presentasjon av foreslåtte endringer i nytt regelverk via Finland. Lavere 
terskel. Mer markant skille mellom klassene. Størst endring knyttet til 
apporteringsøvelsene. 
 



Dette var ikke satt på agendaen på forrige FCI møte, men ble allikevel tatt opp 
og stemt over. Trolig ikke mulig å påvirke. Mulighet for at Norge allikevel 
sender inn en uttalelse sammen med de andre nordiske landene. 
 
Presentasjonen gjøres tilgjengelig for klubbene, dommere, figuranter og 
utøvere. NKK sender ut epost. Legges også på IPO Norge (MRL). 
Tilbakemeldingene fra ipo-miljøet skal gå via klubbene, og sendes til KG Rik 
innen 15/11. 
 

Sak  64/16 NOM 2017 
- Norsk Schäferhund Klub vil ikke ta på seg arrangementet i 2017 
- MRL sender forespørsel til Norsk Rottweiler Klubb, kort frist 

 
Sak  65/16 Dommerutdanning  

- Erik Engeland ferdig med aspirantarbeidet – saksbehandlet via epost 
- RK gjennomførte eksamen for Jostein Håland og Erik Engeland på Gardermoen 

1. og 2. oktober, begge godkjent 
- Innstilles til dommere IPO 
- MRL videresender innstilling til NKK 
 

Sak  66/16 Figurantsamling 
RK skaffer en figurantbok fra et annet land til neste møte. 
 

Sak  67/16 Trinn II 
  Utsatt - T. H informerer om status i neste møte. 
  
Sak  68/16  Eventuelt 

- Neste møte 7. november kl. 21 Skype – MRL innkalling 
- Sjekke oppnevning av medlemmer (epost) - MRL 

 
Referent: MRL 4/10-2016 


