Referat fra møte i Kompetansegruppe Ettersøk 8.juni 2017 I NKKs lokaler
Tilstede: Knut Herland, Hans Petter Klokkerengen, Dag Arne Matre på Skype og Hilde Engeland
(adm) som referent.
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Evaluering av dommerkursene ettersøksdommere.
o I all hovedsak positive tilbakemeldinger
o Noen kommentarer om at det ble uforholdsmessig store kostnader og lang reisevei
for noen.
o Noen tilbakemeldinger om liten tid til diskusjon og litt store grupper
o Kursingen ga 60 % dekning.
o Ønske om å tilføye «god» på skjema, men dette lar seg ikke gjøre pga MDs
godkjenning av NKKs skjema
o Skjema –
 NKK aksepterer Direktoratets skjema på lik linje med NKKs skjema
 Ønsker at dagens skjema benyttes primært
 Viktig at (inntill videre) for at eier skal få registrert sitt resultat på DogWeb
dommere registrerer poeng
 Innspill til arbeidsgruppe: to ref.nr, godkjenningsspor i NKK- systemet, må
ikke være vanskeligere enn dagens eller NJFF (dette er utenfor rferatet!)
Kursing av gjenværende dommere som ikke har deltatt på kurs enda.
o Regionale kurs som holdes av KG
o Klubber melder sin interesse
Krav til oppdatering og tidskrav for å beholde autorisasjon.
o Direktoratets krav bør følges, oppdateringskurs bør hver 5. år.
o Klubbers ansvar fremover:
o Klubber må selv oppnevne egne ettersøksgrupper/ utvalg hvor de følger opp kursing
av dommere
o Klubber har også ansvaret for å holde dommerene tilknyttet klubben oppdatert
o Det oppfordres til samarbeid og utnytte ressursene i dommerkollegiet på tvers av
raser
Budsjett- forbruk så langt i år.
o Sende over til KG når dette er tilgjengelig.
Gjennomgang av regelverk blod/ferskspor. Endelig behandling før trykking/utsending.
o Regelverket publiseres og sendes til klubber, forbund og dommere på epost.
o Presiserer at det ikke er noen realitetsendringer i utøvelsen av dømmingen,
sporlegging og arrangement i det reviderte regelverket.
Eventuelt

Kritikk av at det ikke har blitt holdt kurs Instruktørkurs for Ettersøksinstruktører –
Ettersøk vidergående
o Dag Bakka, Skogkurs forutsetter minimum 15 deltagere av økonomiske årsaker for å
avholde kurset.
o Forslag: Holde nytt kurs til høsten, men med forbehold om avlysning dersom under
15 deltagere
o Endelig dato fastsettes i samråd med Dag Bakka og invitasjon sendes ut til klubber og
forbund, påmelding skjer direkte til Dag Bakka, Skogkurs.
Dag informerte kort om arbeidsgruppen som skal se på nytt konkurransespor
o Forslaget vil bli sendt ut på høring når dette ligger klart.
o Innspill fra øvrige KG tas med i arbeidet.
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