
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  6. mai 2019, kl. 21.00-21.30  
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) 
 
Forfall:  Vidar Haarberg (VH) 
 
 
Saksliste: 
 
Sak  032/19 Referat fra møte 08.04.19 

- Godkjent 
 
Sak  033/19 Post/orienteringssaker 

- Privat - Brev om juks og mistillit – nye innspill - NKK tar saken – TO 
- NKK - C-lisens – presisering av praksis ved tidligere dokumentasjon – TE 

 
Sak  034/19 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 23/19 - Kopi av resultatskjemaer -  kopi til KG 

• Sak 28/19 – Sporhund NM, oppført på terminlisten? 

• Sak 35/19 – oppdaterte prøvepapirer 
 

Sak  035/19 Regelverk  
Revidering av materiell til Rik grunnkurs – alle har fått grunnlag, tas opp neste 
møte. 
 

  HT spørsmål vedr. regelverket: 
1. IGBH – valgfri treapport – ja, ikke krav til vekt, kan være sin egen 
2. Hopp over møne IGP1 – hvis ikke passert møne eller begynt på møne, kan 

settes tilbake, delbedømmelse, om tyvstart gir 0 sjekkes 
3. Dekk med forstyrrelser IGBH3, også i skjul? – sjekkes 
4. 1 skjul skal alltid stå oppe under lydigheten, uansett klasse 



 
   
Sak    036/19 Mesterskap 

- NM 2020 – foreløpig ingen teknisk arrangør. Lage utkast til ny struktur som 
tas opp på dialogmøte. 

- NOM 2020 – ingen tilbakemeldinger på teknisk arrangør for IGP, purre på 
dialogmøte  
 

Sak    037/19 Handlingsplan/Budsjett 
Datoer og struktur for dialogmøtet/dommersamling/figurantmønstring utsatt til 
neste møte. Mulighet for at deler kan arrangeres felles.  
 

Sak    038/19 Eventuelt 
- Neste møte – 3. juni 2019 kl. 21.00 Skype 

 
Referent MRL – 150518 

 
 

 

 
 
 

 


