
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  2. mars 2020, kl. 20.00-20.20  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Vidar Haarberg (VH), Åse 

M. Lura (ÅL), Trond-Egil Groth (TEG) 
Forfall:  Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK) 
 
Saksliste: 
 
Sak 017/20 Referat fra møte 03.02.20 

- Godkjent 
 
Sak 018/20 Post/orienteringssaker 

- Se vedlegg statistikk 2019 – MRL lager utkast, neste møte 
- Nye cacit regler fra FCI – til orientering 
- Spørsmål om alder på figurant – se egen sak 
- Spørsmål Airedale Terrier, deltakelse Norge/Sverige – se egen sak 
- Utdanningsplan trinn 2 rik – se egen sak 
- Status gr. C POD/LMD – MRL informerte – alle henvendelser skal tas 

gjennom NKK – til orientering 
- Disiplinærsaker – oversendt DU, lang behandlingstid – til orientering 

 
Sak 019/20 Saker hos NKK 

 
Restanseliste: 
- Rydde lister på WEB (dommere, figuranter og instruktører) 
- Retting i regelverket, MRL sjekker status 
 

Sak 020/20 Regelverk  
- Utdanningsplan trinn 2. Mottatt utkast til revidert utdanningsplan, alle ser 

igjennom og behandles neste møte 
- Ny forskrift fra Politiet, berører startpistol, behov for endring/presisering i 

regelverk sjekkes med NKK 

- Figurantutdanning. Følgende er diskutert og vedtas som praksis, og 
foreslås rettet i regelverket.  
 

«Det innføres en nedre aldersgrense på 16 år for deltakelse på 
figurantkurs og funksjon som figurant, og det må foreligge 
godkjennelse fra foresatte for kandidater under 18 år.  Etter fullført 
figurantkurs starter perioden som «lærling», kandidater som er over 
16 år og under 18 år, må ha godkjennelse fra foresatte for at 
kandidaten kan starte på sin lærlinge-periode under oppfølging og 
veiledning av godkjent figurant. Det innføres også en nedre 



aldersgrense på 18 år for at figurant selvstendig kan ha ansvar for c-
trening.» 
 

- Deltakelse på prøver i Norge og Sverige for Airedale terrier. Norske 
hunder kan ikke delta på prøver i Sverige, da rasen ikke er godkjent 
rase i SBK, og svenske hunder kan ikke delta på IGP prøver i Norge 
da de mangler formelle godkjenningskrav (skyddlisens fra 
hjemlandet, ikke godkjent rase og i Norge kan det kun utstedes c-
lisen til hunder registrert i NKK). I tillegg gjelder overenstemmelsen 
mellom de nordiske kennelklubbene. NKK svar på henvendelsen.  

 
Sak 021/20  Mesterskap 

- IGP FH VM 2020  
o 2 søknader om deltakelse, begge søknadene godkjent og laget til 

VM består av Finn Åge Johannesen og Jens Røhnebæk 

- Ingen kandidater til NM 2021-2023 foreløpig, tas opp i styringsgruppen og 
dialogmøtet  

- Status NM 2020 - Tommy Andersson IGP, Vidar Haarberg FH, venter på 
svar fra Thomas Fröding, Martin Knudsen/Andreas Volle figuranter og Lars 
Idar Salte reserve-figurant 

 
Sak 022/20  Handlingsplan/Budsjett 

- Neste dialogmøte 
o Finne dato i april, MRL kaller inn 
o Førstegangsprøver 
o Samarbeid og utdanning 
o NM – 2021-2023 
o Innhold figurantmønstring 

- Budsjett 2021 tas opp igjen også neste møte, frist 01.06.2020 
o Foreløpig inn i budsjett utdanning nye dommere og mønstring av 

mesterskapsfiguranter 
 
Sak 023/20  Eventuelt 

- Neste møte – 6. april 2020 kl. 21.00 Skype 
 
 
Referent MRL – 030320 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


