
  
 
 
 
 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  5. desember 2016, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Tilstede: Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG), 

Geir Flønes (GF) 
  
Forfall:  Terje Hammerseng (TH), Åse M. Lura (ÅL) 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak  69/16  Referat fra møte 03.10.16 

Referat fra møte godkjent. MRL oversender NKK til publisering.  
 
Sak  70/16 Post/orienteringssaker 

- Nytt regelverk FCI – ny epost - egen sak 
- FCI «stokkeslag» VM – egen sak 
- Svar NKK div. saker – egen sak 
- NM 2017 – svar fra Norsk Rottweiler Klubb – tatt til etterretning 
- NM 2017 – LL Alme – egen sak 
- Epost vedr. deltakelse WUSV (kopimottaker) – til orientering 
- NKK oppnevning av komiteer m.m. – til orientering 
- Trond Øvergård - Deltakelse FCI spor VM – egen sak 

 
Sak  71/16 Saker hos NKK 
   
  Restanser: 

- Vilkår Gr. C – sendt forespørsel om møte, ikke mottatt svar 
- Rettinger regelverk – venter på status 
- Ny dommer – venter på informasjon 
- Budsjett 2017 – venter på status 

 
RK gir tilbakemelding på notat. 

   
Sak  72/16 Regelverk  

Nytt regelverk fra FCI, presentasjonen gjort tilgjengelig for klubbene og 
dommere via epost. NKK har sendt ut skriv. MRL sjekker om dommere har 
mottatt dette direkte. Lagt ut info på IPO-Norge. Høringsfrist endret til 15/12.  
 
RK lager og sender et generelt svar vedr. endring (stokkeslag) i regelverket for 
FCI VM. Andre innspill sendes med høringssvar i forbindelse med nytt IPO-
regelverk. 
 



Tilbakemeldinger fra klubber vedr. dette tas med i høringen om regelverket. 
Rettet i eksisterende regelverk, legge inn presisering om at på IPO NM skal 
det være stokkeslag. 
 

Sak  73/16 NOM 2017 
Norsk Schæferhund Klub LL Alme tildelt rollen som teknisk arrangør av NM 
2017. MRL informerer NKK og de sender skriv.  

 
 
Sak  74/16 Dommer, figuranter og instruktører  

Behov for å oppdatere lister. Figuranter og instruktører som ikke lenger ønsker 
å være på listene strykes. Dommere må melde tilbake oversikt over prøver de 
har dømt siste år. De som ikke har dømt siste 3 år strykes fra listene. NKK 
sender ut skriv, ansvarlig MRL 
 
MRL ber NKK om gjeldene utdanningsplaner for Trinn 1, Trinn 2 og RIK 
grunnkurs.  
 
MRL purrer NKK på at RIK Grunnkurs kan sendes til klubbene.. 
 

Sak  75/16 Figurantsamling 
RK har vært i kontakt med Robbie De Jong, sender over figurantbok som 
brukes i Nederland. NKK må trykke opp nødvendig opplag.  

 
Sak  76/16 Trinn II 
  Utsatt neste møte – ansvarlig T. H . 
 
Sak  77/16 Spor VM 6-9. april 2017 
  Trond Øvergård meldt sin interesse for representasjon. MRL sender svar. 
 

Informere mulige deltakere - legge ut frist (svarfrist min 1 mnd før 
påmeldingsfrist) og krav på IPO Norge. MRL kontakter TAB  

 
Sak  78/16  Eventuelt 

- Neste møte 2. januar kl. 21 Skype – MRL innkalling 
- KG videre – alle svarer direkte til NKK.  

 
Referent: MRL 5/120-2016 


