REFERAT KG RIK

Dato:
Sted:

4. februar 2019, kl. 21.15-22.15
Telefonmøte (Skype)

Innkalt:

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

Saksliste:
Sak

008/19 Referat fra møte 07.01.19
- Godkjent

Sak

009/19 Post/orienteringssaker
Sandefjord HK – dommer NM 2019 – egen sak
Innkalling til møte FCI brukskommisjon 9-10. mars – TO
o RK orienterte om saker til møte, og NKKs syn på saksbehandling,
åpenhet og demokratiske prosesser
- Invitasjon FCI Dommerseminar 2.-3. mars - TO
- Rik lisens på hund – NKK – TO
- Deltakelse IPG Sporhund VM 2019 - egen sak

-

Sak

010/19 Saker hos NKK
Restanseliste fra tidligere:
•
Oppdatere lister på WEB (dommere, fig, instruktører) – rydde på web
•
Mangler referater på nkk.no – legge ut
•
Budsjett 2019

Sak

011/19 Regelverk
Godkjent i Sportshundkomiteen. NKK arbeider med å snarest få publisert nytt
regelverk på nkk.no. NKK har mottatt forslag til reviderte prøvepapirer. NKK
oppdaterer og publiserer disse på nkk.no. MRL lager utkast til kort versjon
over endringer i nytt regelverk. Legges på web og sendes til klubbene.
7 dommere påmeldt til Norsk Schäferhund Klub sin dommersamling. Ingen
tilbakemeldinger om deltakelse på FCI dommersamling
MRL kontakter og innkaller de største (aktive) klubbene til et dialogmøte.
Diskusjon temaer vil være NM, fellesforståelse av vilkår gr. C, samarbeid,
myndigheter m.m.

Sak

012/19 Mesterskap 2019
- IPO FH VM – lag (nasjon) påmeldt til VM
o 3 ekvipasjer søkt om å delta, KG RIK har rangert disse som følger:
▪ Lisbet – 2 prøver begge over G – deltaker 1
▪ Bente – 1 kval. prøve (96/97) – deltaker 2
▪ Roar – 1 kval. prøve (90/93) – reserve
o ÅL kontakter deltakere og sjekker behov for lagleder
o Info om deltakere m.m. oversendes NKK og arrangør snarest mulig
- NM 2019 – Robert Jønsson godkjent som dommer
- NM 2020 – foreløpig ingen teknisk arrangør, legge ut annonse på KG RIK
informerer
- NOM 2020 – avvikles i Norge i regi av NBF - ingen tilbakemeldinger på
teknisk arrangør for IGP, legge ut KG RIK informerer

Sak

013/19 Handlingsplan/Budsjett
Behandler handlingsplan når budsjett 2019 er vedtatt.
MRL lager utkast til sak om startkort (jfr NBF). Få oversikt over aktive
ekvipasjer og mulighet for å stabil finansiering av NM m.m

Sak

014/19 Årsrapport
Godkjent, oversendes NKK.

Sak

015/19 Eventuelt
- Neste møte – 4. mars 2019 kl. 21.00 Skype
- JH – kopi av foredrag fra dommersamling – RK sjekk er med Edgar

Scherkl
Referent MRL – 050218

