
  
 
 
 
 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  2. mai  2016, kl. 21.00-22.00  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Tilstede: Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG), 

Åse M. Lura (ÅL) 
  
Forfall:  Terje Hammerseng (TH), Geir Flønes (GF) 
 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak  34/16  Referat fra møte 01.02.16 

Referat fra møte godkjent. MRL purrer NKK,  legge ut.  
 
Sak  35/16 Post/orienteringssaker 

- Brev fra NKK – vedtak SHK sak 4/16 – tatt til orientering 
- Brev fra NKK – vedtak SHK sak 5/16 – tatt til orientering 
- Søknad om godkjenning som Rik dommer fra Jostein Håland – egen sak 
- Referat fra FCI brukskomite – se sak regelverk – tatt til orientering 
- Epost fra NKK vedr c-lisens og opprydding – tatt til etterretning, MRL 

sjekker rutine ved sletting 
- Epost Terje Lundsrud om opptak som dommer – se sak dommerutdanning 
- Brev NKK vedr utsatt behandling regelverk – se egen sak 
- Brev fra Arvid Hagen – forlengelse av aspirantperiode – se egen sak 

  
Sak  36/16 Regelverk 
  Revidert regelverk vedtatt i SHK. Lagt ut på NKK sine websider. 
 

Fått tilbakemeldinger om noen følgefeil, feil skriving m.m., MRL oppsummerer 
og sender til NKK. 
 
RK – kort gjennomgang av referat fra FCI brukskomite 5.-5. mars 2016 
- Nytt regelverk ikke før i 2018 
- Mondioring, noe å ta tak i, hvem? 
- Spørsmål og diskusjon til nytt regelverk trolig på FCI møte i september 

2016, foreligger nok et utkast til nytt regelverk 
 

Sak  37/16 Dommersamling 
Dommersamling gjennomført. Svært vellykket arrangement. RK distribuert 
aktuelle dokumenter. 

 
Sak  38/16 KG RIK 2016 

Nytt medlem oppnevnt av SHK Åse M. Lura. Mangler fremdeles 1 medlem, 
forhold tatt opp med NKK. 

 
Sak  39/16 Dommerutdanning  

 Jostein Håland aspirantarbeid godkjennes. Må avlegge praktisk/teoretisk 
prøve/evaluering før dommerinnstilling kan oversendes til godkjenning. MRL 
sender svar til dommeraspirant og NKK. 



RK ansvarlig for praktisk/teoretisk prøve/evaluering. 
 
Mottatt kopi av noen skjema for aspirant Erik Engeland. 
 
Terje Lundsrud har sendt søknad om dommerutdannelse. Tilfredsstiller 
kravene. Nytt dommerkurs vil ikke bli igangsatt før i 2017, og at han da vil bli 
tatt med. MRL sender svar. 

 
Sak  40/16 NM 2016 
  Sandefjord HK tatt på seg NM for 2016. Dommere og figger ok. 
  MRL kontaktperson i KG/ÅL bistår. 
 
Sak  41/16 NOM 2016 
  Ingen tilbakemeldinger fra dommere eller figger innen fristen. 
 

Siden det arrangeres i Norge må Norge stille med overdommer pluss 1 
dommer og 2 figger pluss reserve. MRL kontakter aktuelle kandidater, 

   
Sak  42/16 VM 2016 

Avvikles i Slovenia 14.-18. september 2016. Paul Roy lagleder. Godt i gang 
med forberedelsene. Info via FB. Lag tas ut på NM. 
 
MRL sjekker med lagleder når frist for påmelding av nasjon, og endelig frist for 
lag. 
   

Sak  43/16 Vilkår gr. C 
Behov for informasjon og avklaringer. MRL purrer NKK på møte og info på 
korrespondanse med POD.  
  

Sak  44/16 Figurantsamling 
RK orienterte om status. Modell blir Finsk figurantskole. Aktuelle figuranter må 
forespørres, datoer settes og budsjett fastsettes. Må finne en teknisk arrangør, 
TEG sjekker med avd. Kongsberg. 
 
RK sjekker økonomi og kommer tilbake med et budsjettforslag. 

 
Sak  45/16 Trinn II 
  T. H informerer om status til neste møte. 
  
Sak  46/16 Budsjett 2017 
  Følgende forslag oversendes NKK innen fristen, ansvar MRL: 
   
  KG møte    kr.  15.000 
  NM arrangør   kr.    5.000 
  Regelverk oversettelse kr. 60.000 
  Dommerutdanning  kr.  20.000 
  Dommersamling 2018 kr.  75.000 (tidlig i 2018, pga nytt regelverk) 
  Tilskudd FCI-møter  Fastsettes NKK 
  Tilskudd NoM/VM  Fastsettes NKK 
 
Sak  47/16  Eventuelt 

- Neste møte 6. juni kl. 21 Skype. 
 

Referent: MRL4/5-2016 


