Referat møte i KGE, 21. september 2018
Tilstede: Hans-Petter Klokkerengen, Knut Herland, Roger Sjølstad og Eva Pedersen (adm.).
1. Referat fra forrige møte.
Godkjent
2. Lage et infoskriv om endringer, tilpasninger og hensikt med nytt regelverk
Det har kommet inn spørsmål fra klubber og prøvedeltakere i forbindelse med den nye
klassen på blodspor. Disse sendes over til KGE som lager ett info skriv som sendes ut til
klubbene.
3. Regler for NM blodspor og uttakskriterier. (spesielt drøfte 2019 NM)
Reglene vil bli sendt ut på høring til klubbene. Det blir ingen endring for 2019. Arrangør av
NM kontaktes. Eva sjekker terminlisten 2019 (når den er klar) og finner arrangøren.
Info sendes også ut til klubbene.
4. Fast spalte om ettersøk i Hundesport som kommer ut 4 x pr år nå.
Eva sjekker opp manusfrister.
5. Drøfte aktuelle navn som kursholdere til regionale kurs for oppdatering av
ettersøksdommere.
Det planlegges dommerkonferanse på Sørlandet og Vestlandet. Det tas kontakt med miljøet
for å finne sted for avholdelse av konferanser. Det vil bli krevet deltakeravgift for å dekke
noen av utgiftene for disse konferansene.
6. Drøfting av hvordan vi forholder oss til andre aktører som godkjenner ettersøkshunder
(NJFF) og som bruker dommere fra NKK.
KGE ønsker et møte med NJFF.
Eva kommer med forslag på dato.
7. Orientering om godkjenning av ettersøkshund.
Saken er ferdig behandlet. Godkjenningen har fulgt reglene.
8. Evaluering av elektronisk påmelding og prøveregistrering av blod / fersksporprøver.
Forslag til endring av blodspor programmet. Det bør være tilgang for NKK representant å
kunne godkjenne kritikker forløpende på bevegelige prøver.
Linken som dommere får for å godkjenne kritikkene, må fortelle at det ikke er «farlig» å
trykke på den. Nå i dag er dommere usikre på om de kan trykke eller ikke. Kommer opp
advarsel. Eva tar dette videre med IT.
9. Dommeroppdatering- (medlemskap- antall dommerdøgn)
Liste er kjørt ut og alle dommere har dømt i løpet av de siste 3 år. Flere har mistet
autorisasjonen sin pga. manglende medlemskap. Disse har fått brev om dette og flere har
betalt og fått sin autorisasjon tilbake.
10. Championat regler.
Disse beholdes som de er i 2019.
11. 6 måneders regel.
Det må sendes info ut til klubbene vedr.6 måneders regelen. Godkjenningen må være i orden
før det har gått 6 måneder etter at siste prøve er gått.

