
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  4. mars 2019, kl. 21.00-22.15  
Sted:   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  016/19 Referat fra møte 04.05.19 

- Godkjent 
 
Sak  017/19 Post/orienteringssaker 

- Søknad Fra Norsk Schäferhund Klub avd. Fredrikstad om søknad om utvidet 
instruktørstatus for Thomas Lindahl til instruktør RIK trinn 2-  egen sak 

- Henvendelse fra privatperson eller klubb ang. IGP lovlighet – til orientering 
- Informasjon om endring organisering i NKKs administrasjon – til orientering 
- Vedtak om budsjett 2019 for KG RIK – egen sak 
- Informasjonsskriv fra NKK om at revidert Rik-regelverk er publisert – egen sak 
- Søknad fra Sunnhordland BHK om disp fra Rik-regelverk – egen sak 
- Spørsmål angående endringer i revidert Rik-regelverk fra Norsk Chodsky pes 

kubben - egen sak 
 

Sak  018/19 Saker hos NKK 
 
Restanseliste: 

• Lister på WEB (dommere, fig, instruktører) – ryddejobb – under arbeid 

• Mangler referater på nkk.no – under arbeid 
 

Sak  019/19 Regelverk  
a) Nytt regelverk publisert. Utarbeidet og publisert kortversjon. NKK 

sender ut kort versjon. Det er oppdaget noen feil, og disse er oversendt 
NKK for retting. 

b) Avholdt dommersamling om nytt regelverk – RK kontakter Edgar 
Scherkl for kopi av kursmateriell. 

c) Søknader om c-lisens – spørsmål fra NKK – alle som oppfyller og kan 
dokumentere oppfyllelse av kravene kan søke om og innvilges c-lisens  

d) Søknad fra Sunnhordland BHK om dispensasjon fra Rik regelverket 
angående krav om ferdselsprøve for å starte på utholdenhetsprøven 
(sykkelprøven) imøtekommes ikke. KG Rik støtter NKK-administrasjon 
sine vurderinger om at det ikke er grunnlag for dispensasjon. 

e) Søknad fra NSCHKL avd. Fredrikstad om utvidet instruktørstatus for 
Thomas Lindahl til instruktør trinn II Rik imøtekommes ikke. 



Kandidaten har god CV, med det gis ikke dispensasjon. Klubben kan 
søke om å avholde trinn 2 kurs. 

f) Spørsmål fra Norsk Chodsky pes klubben om endringer i det reviderte 
Rik-regelverket. NKK svarer på henvendelsen. KG Rik diskuterte 
saken og oversender informasjon til NKK.  

 

  MRL oversender saker til NKK for videre behandling. 
 
Sak    020/19 Mesterskap 

- IPO FH VM – deltakere påmeldt til VM, MRL oversender opplysninger om 
betaling til NKK 

- NM 2019 – alt ok 
- NM 2020 – foreløpig ingen teknisk arrangør, tas opp dialogmøte 
- NOM 2020 – ingen tilbakemeldinger på teknisk arrangør for IGP, tas opp 

dialogmøte  
 

Sak    021/19 Handlingsplan/Budsjett 
Det avholdes dialogmøte med de største og mest aktive klubbene 10. mars. 
Målet er å få dette i faste former og utvide med flere deltakere etter hvert. Rik 
ansvarlig er alt kalt inn til å diskutere saker som regelverk, samfunn- og media, 
felles forståelse for c-vilkår, mesterskap, samarbeidsprosjekter, register og 
startkort m.m. 
 
Tildelt midler til dommersamling kr. 25.000 og til figurantmønstring kr. 15.000. 
Begge legges til høsten 2019, vurdere om en kan kjøre samlet. Lage opplegg 
for mønstring. RK instruktør, sjekke aktuelle datoer. 

 
Sak om mulighet for innføring av startkort (les som i NBF) og mer informasjon i 
NKK sine registre (f.eks klubbtilhørighet, aktiv utøver m.m) – utsettes til etter 
dialogmøte.  
 

Sak    022/19 FCIs brukshund komite 

- RK drar på møte 10.-11. mars 
- Viktige saker i dette møte, mye politikk, stikkord som demokrati, 

innsyn, lukka prosesser m.m 
- Endringer i regelverket for VM, størrelse (dager), økonomi 
- Dommerpool slettet, lage ny liste/pool, vurdere mentorordning 
- Statistikk, ikke mottatt statistikk.  
 

Sak    023/19 Eventuelt 
- Neste møte – 1. april 2019 kl. 21.00 Skype 

- MRL kontakter NKK mulighet for å få kopi av resultatskjema/andre 
muligheter – kan brukes til statistikker m.m. 

 
Referent MRL – 050318 

 
 

 

 
 
 

 


