
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  8. april 2019, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Åse M. Lura (ÅL), Jostein 

Håland (JH), Roar Kjønstad (RK), Vidar Haarberg (VH) 
 
Forfall:  Trond-Egil Groth (TEG) 
 
 
Saksliste: 
 
Sak  024/19 Referat fra møte 04.03.19 

- Godkjent 
 
Sak  025/19 Post/orienteringssaker 

- Brev om juks og mistillit – NKK tar saken – tas til orientering 
- Oppfølgingsbrev lovlighet av gr. C trening – privat eller avd. Kongsberg – 

tas til orientering 
- Brev fra NBF - NOM 2020 – purring teknisk arrangør– tas til etterretning 
- Kopi av brev til Norsk Chodsky pes klubben svar endringer regelverk m.m. 

– til orientering 
- Kopi av svar til Sunnhordland BHK - søknad disp fra regelverk – tas til 

orientering 
- Kopi av brev til POD - purring sak – til orientering 
- Kopi av svar fra POD – purring sak – til orientering 

 
MRL orienterte fra dialogmøtet 10.03.19. 

 
Sak  026/19 Saker hos NKK 

 
Restanseliste: 

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

• Mangler referater på nkk.no – under arbeid 

• Sak 17/19 – Lovlighet IGP - privat eller avd Kongsberg – kopi av svar til 
KG 

• Sak 19/19 - Retting av feil/formuleringer i regelverk – orientering til KG 

• Sak 19/19 - Svar søknad om c-lisens – kopi av svar til KG  

• Sak 19/19 - Søknad om trinn 2- kopi av svar til KG  

• Sak 29/19 - Kopi av resultatskjemaer -  kopi til KG 
 

Sak  027/19 Regelverk  
  MRL sjekker med NKK om rettelser og oppdaterte prøvepapirer. 
  MRL sender RIK grunnkurs-presentasjon til alle i KG, revidere kursmateriellet. 



   
Sak    028/19 Mesterskap 

- NM 2019 – sporhund NM alle raser, ikke p terminlisten, sjekke med NKK 
- NM 2020 – foreløpig ingen teknisk arrangør, tas opp dialogmøte 
- NOM 2020 – ingen tilbakemeldinger på teknisk arrangør for IGP, tas opp 

dialogmøte  
 

Sak    029/19 Handlingsplan/Budsjett 
Dialogmøtet gjennomført 10.03.19, er ikke kommet merknader eller 
kommentarer til referatet fra møtet. Referatet kan legges ut til info. 
 
Datoer og struktur for dommersamling/figurantmønstring behandles neste 
møte. Mulighet for at deler kan arrangeres felles.  
 

Sak    030/19 FCIs brukshund komite 
- RK orienterte fra møtet  
- Gjennomslag for ny kurs, mer demokrati, åpenhet omkring saker og valg 

m.m. 
- Endringer i regelverket for VM, størrelse (dager), økonomi 
- Befaring til stadion og spormarker (ordningen nedlegges) 
- Dommerpool slettet, mentorordning for oppnevnte VM-dommere 
 

Sak    031/19 Eventuelt 
- Neste møte – 6. mai 2019 kl. 21.00 Skype 

 
Referent MRL – 090418 

 
 

 

 
 
 

 


