REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

8. august 2017, kl. 21.00-21.30
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Roar Kjønstad (RK),
Jostein Håland (JH), Trond-Egil Groth (TEG)
Terje Hammerseng (TH), Åse M. Lura (ÅL)

Forfall:
Saksliste:
Sak

60/17 Referat fra møte 04.07.17
Godkjent

Sak

61/17 Post/orienteringssaker
-

Epost - FCI – revidert regelverk – tysk/engelsk versjon – egen sajk
Epost – ønske om å dømme NOM – egen sak

RIK-eposten funker ikke, MRL sjekker med NKK.
Sak

62/17 Saker hos NKK
Restanser:
- Referat ikke lagt ut på WEB
- Oppdatering av lister (dommere, figger, instruktører) – venter på status
- Se møte KG/ADM og sak 45/16 – NKK kontakter POD, KG informeres
- Figbok – bedt NKK bestille
- Disiplinærstraffer/utestengelse – retningslinjer for oppfølging, hva gjøres i
etterkant osv., se sak 44/17 – venter på svar – info fra medlem sportskomiteen
sier at dette skjer automatisk – sak lukkes

Sak

63/17 Regelverk
Mottatt nytt regelverk fra FCI (tysk og engelsk versjon). Kan start
oversettelsesarbeidet etter endelig vedtak i FCI’s generalkomite. RK sjekker
pris for oversetting.
NBF arbeider med evt. innfasing av Nordic Style i NKKS prøveportefølje. Tas
med i prosessen for innføring av revidert regelverk.
Info om at det pågår noe arbeid med evt søknad om mondioring via NBFK.

Sak

64/17 Trinn II
Orientering fra TH utsatt til neste møte.
RK sett på eksamensbesvarelsene, begge bestått.

Sak

65/17 VM/NOM
RK orienterte fra NM 2017. Et veldig godt arrangement og teknisk arrangør
gjorde en glimrende jobb. Norgesmester 2017 ble Cathrine Stenmoe med
Hayden.
Basert på uttaksreglene og samtaler med potensielle deltakere;
VM: Andres Volle, Morten Veening, Hege K. Ulleberg, Knut Dehli og Svenn
Christer Hauge. Ingen reserve pt. RK sender deltaker informasjon til arrangør
og tar kontakt med NKK vedr betaling. Bestilt hotell og sjekket
treningsområder.
NOM: Gjermund Andersen. Cathrine Stenmoe og Inger Andersen vurderer og
kommer med snarlig svar.
Mottatt forespørsel fra Vidar Haarberg om å få dømme NOM. Forutsatt at vi
ikke har mottatt andre henvendelser, oppnevnes Vidar Haarberg som
dommer. Sjekke epostserver med NKK. MRL sjekker og informerer.
Frist for påmelding til NOM er 30/8.

Sak

66/17 Eventuelt
- Neste møte 4. september kl. 21 Skype – MRL innkalling
- RK tok opp at finnene har ytret ønske om et eget NOM for IPO (inkl.
baltiske land), utvide til fullt lag. Tas opp som egen sak i neste møte.
- TEG – spm vedr treningsgrupper og rutinebeskrivelse RIK-trening. Viktig
at klubber er informert og etterfølger dette.

Referent: MRL 9/8-2017

