
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  5. august 2019, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Åse M. Lura (ÅL), Vidar 

Haarberg (VH) 
 
Forfall:  Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil Groth (TEG) 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 046/19 Referat fra møte 03.06.19 

- Godkjent 
 
Sak 047/19 Post/orienteringssaker 

- Ny info «IGP prøve i utlandet» – egen sak 
- Oppnevning av FCI-rep, perioden 19-21 – RK vil fortsette, NKK informert 
- Epost til FCI, diverse forslag rundt arrangering av VM – tas til orientering 
- NschK Oppland - figurant som kursholder figurantkurs – egen sak 

 
Sak 048/19 Saker hos NKK 

 
Restanseliste: 

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

• Sak 17/19 - Lovlighet IGP - privat eller avd Kongsberg - kopi svarbrev 

• Sak 19/19 - Retting av feil/formuleringer i regelverk – status 

• Sak 19/19 - Svar søknad om c-lisens – kopi svarbrev 

• Sak 19/19 - Søknad om trinn 2- kopi svarbrev  

• Sak 23/19 - Kopi av resultatskjemaer -  bekreftelse ny rutine 

• Sak 35/19 - Oppdaterte prøvepapirer – status 

• Sak 42/19 - Kopi av brev SPH og UHP 

• Sak 42/19 - Kopi av svar Ny klubb gr. C  

• Sak 42/19 – Kopi av svar IGP-prøve i utlandet  
 

 
MRL kontakter NKK for dato for status/oppfølgingsmøte. 

 
Sak 049/19 Figurantkurs – godkjenning av kursholder  

Figurantkurs, til dette kurset godkjennes klubbens figurant som kursholder. 
Kurset kan også holdes av dommer og figurant sammen. 

   
 



Sak 050/19 Regelverk  
Forslag til «felles» mal/presentasjon for RIK grunnkurs utarbeidet, 
behandlingen utsettes til neste møte.  
 
Avklaring bedømming Møne (A-hinder) 
1. Om hunden forlater posisjon og går til mønet eller fører når fører er på vei kan fører sette 

hunden tilbake. Predikat max SG.  
2. Om hunden går utenom mønet på vei til fører - Mangelfull - 0 poeng  
3. Ved tyvstart (hunden starter før kommando, men utfører momentet) er det mangelfull, men 

ikke 0. Vurderes som ved tyvstart i andre øvelser. 

 
Sak 051/19  Mesterskap 

- NM IGP 2020 - arrangør og rammer, tas opp på dialogmøtet 
august/september 2019, så langt ingen teknisk-arrangør 

- Lagledere 2019 – Zarif Hamsic VM og Gunnar Aagesen NOM 
- NOM 2019 - 3 ekvipasjer takket ja, lagleder melder på laget, MRL sjekker 

med arrangør om norsk dommer 
- VM 2019 – 1 ekvipasje (påmeldt) 
- NOM 2020 – foreløpig ingen tilbakemeldinger, tas opp dialogmøtet 

 
Sak 052/19  Handlingsplan/Budsjett 

- Budsjett 2020 ok, evt søke om overflytting av midler fra 2019 
- Dommerkurs/figurantmønstring, RK verifiserer datoene. Må annonseres. 

Tas opp på dialogmøte. NKK sender ut invitasjoner.  
- Utkast til «Fremtidig NM struktur» utarbeidet – legges frem til diskusjon på 

neste dialogmøte  
- MRL kaller inn til dialogmøte august/september 
 

Sak 053/19  «IGP prøve i utlandet» - ny info 
Basert på nye opplysninger i saken er mistanken om juks betydelig styrket. 
Svært alvorlig sak, viktig at saken følges opp, slik at man får verifisert fakta og 
klarhet i diverse forhold (tidslinje, involverte, ansvar m.m.) KG Rik innstiller på 
at NKK igangsetter disiplinærsak mot begge eierne.  
 

Sak 054/19  Eventuelt 
- Neste møte – 2. september 2019 kl. 21.00 Skype 

 
Referent MRL – 060819 

 
 

 

 
 
 

 


