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Tilstede: Finn Terje Skyrud, Rune Bjerklund, Stein Nergaard, Hans Arne Marthinussen og Gry Live 
Gulliksen 

 

Saksliste 

13/19 Mail fra Ann Karin Isaksen, vedr kommentarer i sosiale media. 

• Velger å ikke kommentere dette, ingen videre tilbakemelding 

 

14/19 Mail fra Svein Georg Rønning 

• KG har full tillitt til Svein Georg Rønning. 
Etter samtale med Finn Terje, stiller Svein Georg Rønning opp på de oppdrag han tidligere har 
takket ja til. 

 

15/19 Vedtak fra Domsutvalget DU-sak 2019/11 Svendsen, Bjørn Ivar 

• Nye dommere må settes opp på NKK Sandefjord ( kl II og Kl III) og Trondheim (kl III og FCI kl. 3) 
Ny dommer NKK Sandefjord Sandefjord Trond M. Teigen, Trondheim Terje Haugen dømmer alle 
klasser. Trenger kun 1 dommer i Trondheim. 

• Ny representant i KG – Avvente inntil vedtak i saken foreligger 

 

16/19 Mail fra Marit Arnfinsen 

• Vi har enstemmig vedtatt at Marit Arnfinsen har brutt retningslinjene for deltakelse i 
landslagstroppen. Hun har sendt mail til lydighetsnorge. Mailen ble sendt 20.03.2019 til 
admin@lydighetsnorge.no  og i mailen Har hun skrevet om hendelsen som skjedde i Kr.Sand. 

• I retningslinjene står det bla.: God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og 
deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen lydighetssporten.  På bakgrunn 
av dette mener KG at hun bør bli utestengt fra landslaget ut året. 
Finn Terje ber om råd fra Sportshund komiteen, slik at vi får kvalitets sikret vår avgjørelse. 

 

17/19 Ny Landslagsleder 

•  Gry Live utarbeider en annonse for ny Landslagsleder. Som legges ut på nettet 
• Rune Bjerklund reiser som representant fra KG til VM sammen med landslaget. 
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18/19 Mail fra Monica Wickstrøm 

• Vi takker for gode innspill og tar dette med oss videre når regelverk for tropp og landslag 
revideres. 

 

19/19 Evt. 

Mail fra Monica Kvernberg 

• Vi vurderer forslaget om at en i troppen som ikke blir tatt med til VM/NOM får muligheten til å 
være en assistent og oppleve mesterskapet fra sidelinjen før de evt. deltar som utøver. 
 

• Alle tenker på endringer i regelverket for uttak til neste møte. Stein Ove holder i denne saken.  
 

 


