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Tid og sted: 14.08.2018, Skype kl 20.00 
Referent: Linda Stensrud 
Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
 

Linda Stensrud Leder Ja 
Anette Mjøen  Ja 
Jenni Lehtinen  Ja, fra 22.15 
Thomas Thiesen FCI representant Ja 
Eivind Bredo Fossum  Ja 
Jan Egil Eide  Ja, fra 22.15 
Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 5 og 6/2018 godkjennes.  
 

 Publiseres snarest Linda 

Hinder guidelines: 
Ikke blitt sendt Rikke. Må sendes snarest.  

12-
2018 

 Anette 
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NKU møte: 
Thomas ga en muntlig oppsummering av møte.  
NKU i Århus Danmark i 2019. Hjemmeside kommer 
i løpet av høsten. Camping på plass og avtale med 
hotell er gjort. Mer info kommer.  
 
Working document for NoM skal oppdateres. KG 
har ut uken på å kommentere på det. Så jobber 
Linda og Thomas videre med dokumentet og 
oversender KG for kommentarer innen 31 august. 
Sendes inn til NKU innen 15 september.  
 
Lag konkurranser: NKU har satt opp 6 forslag som 
KG skal rangere. Rangeringen som de forskjellige 
landene gjør vil avgjøre hvilket format NoMs 
lagkonkurransen vil ha.  
 
Individuelle klasser: 4 forslag som rangeres. Likt 
som over.  
 
Hjemmeside NKU, Risto tar tak i dette. Må 
oppdateres.   
 

24-
2018 

Thomas holder i trådene 
her og legger ut på kg siden.  

Thomas 

Dommerutdanning 2018: 
I årets dommerutdanning er det lagt inn ekstra 
onlineoppgaver med banetenging parallelt med 
elevtjenesten. Det brukes mye tid og ressurser fra 
instruktørens side på dette. Ikke alle elevene 
leverer godkjente oppgaver innen frister som er 
satt.  
KG mener banetegningsoppgaver er veldig relevant 
og nyttig da trygge og gode baner er en vesentlig 
del av dommergjerningen. Tidligere deltakere på 
dommerutdanning har også gitt uttrykk for at 
tegning av baner er noe de gjerne skulle øvd mere 
på og følt større mestring på.   
KG ser dog ikke mulighet for å gi store sanksjoner 
da dette kommer i tillegg til hva som er beskrevet i 
utdanningsplan.  
Må avklares med adm hva som evt. kan være tiltak 
dersom elever ikke innleverer/får godkjent 
oppgaver i tide.  
Opprettelse av komite for å lage opplegg for 
eksamen: 
Komite opprettes og består av Jan Egil, Jenni, 
Eivind, Kurt og Tonje. 

02-
2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Egil holder tak i dette og 
komiteen kommer opp med 
forslag som bestemmes i KG 
innen utgangen av 2018 

Jan Egil. 
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LL regelverk og evaluering av uttak 2018: 
KG har startet å diskutere og evaluere LL 
regelverket.  
Endres for 2019: man ikke kan få mer enn 100 
poeng totalt dersom man har 5 feil. Om man får 10 
feil, kan man ikke få mer enn 50 poeng totalt.  
 
LL uttak. Lage en evaluering som sendes utøvere 
og ledelse. Spørsmål må lages og evaluering lages.  
 

27-
2018 
 

 KG 

EO regelverk: 
Endring: 
Øke til 50 poeng for feilfrie løp 
Ekvipasjer som ikke er tatt ut til å representere 
Norge på lag fristilles slik at de kan delta på 
internasjonalt lag i henhold til frist for påmelding 
til dette.  
Ellers beholdes regelverk som det er. 
 

28-
2018 

Endrer regelverket og 
legger ut på NKK.no og KG 
AG informerer. 

Linda/ Anette 

Dommere til Nordisk 2020, Norge: 
Dommer til NoM 2020 skal bestemmes under 
NKUs VM-møte i oktober. Vi skal levere forslag på 
4-6 dommere. Forslag diskuteres på KG siden. 
Nasjonal dommer velges av KG, skal godkjennes av 
NKU.  

 Dommerne i KG har ikke 
vært med på å behandle 
forslag på Norsk dommer. 

Linda 

Rapport fra LLL, NoM  
Referert i eget dokument 

   

Kommende møter: 
18 eller 19 september, avklares på kg siden.  
Helgemøte 17. – 18. november 
 

   

 


