
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  2. desember 2019, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Åse M. Lura (ÅL), Vidar 

Haarberg (VH), Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK), Trond-Egil 
Groth (TEG) 

Forfall:   
 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 076/19 Referat fra møte 04.11.19 

- Godkjent 
 
Sak 077/19 Post/orienteringssaker 

- 2 søknader om deltakelse IGP FH V 2020 – egen sak, 
- NKK – svar på overføring av budsjettmidler til 2020 – egen sak 
- Program for FCIs dommersamling – til orientering 
- Spørsmål fra klubb om forståelse retningslinjer gr. C – besvart per 

telefon 
 

Sak 078/19 Saker hos NKK 
Gjennomgang av uavklarte saker, saker fulgt opp av NKK tatt ut av listen.  
 
Følgende saker strykes av listen forutsatt fulgt opp av NKK: 
• Sak 17/19 – Lovlighet IGP - privat eller avd Kongsberg 

• Sak 19/19 - Svar søknad om c-lisens  

• Sak 19/19 - Søknad om trinn 2 

• Sak 42/19 - Kopi av svar på spørsmål om sporhund og sykkelprøve 

• Sak 42/19 - Kopi av svar til Chodsky pes klubben vedr gr. C 

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

• Sak 53/19 – Disiplinærsak – oppfølging 

• Sak 65/19 – Disiplinær sak – oppfølging og kopi til KG 

• Sak 65/19 – Kopi av nytt svar til klubb (Prøve Sarpsborg), feil formulering 

 
Restanseliste: 
 
• Rydde lister på WEB (dommere, figuranter, instruktører) – rydde jobb – kan KG få tilgang, 

rydde? 

• Sak 23/19 - Kopi av resultatskjemaer - trenger kopi til statistikk, starte med 2019 

• Sak 65/19 - Førstegangsprøver fra utlandet – nye rutiner/endring – avklaring fra NKK 

• Sak 68/19 – Se sak over 42/19 – praksis c- lisens - avklaring 
 



 
Sak 079/19 Regelverk  

- Regelverkene oppdatert på web 
- Diskusjon om førstegangsregistrering av prøver gjennomført i utlandet 

o Bred diskusjon, ingen konklusjon 
o Gjelder IGP 1, sikre reelle titler/utdanning 
o Skal en endre praksis eller fortsette dagens praksis? 

▪ Fokus lovlighet, ryddighet og avl/mentalitet 
o Aktuelle raseklubber bør følge mer aktivt opp (avlsverktøy) 

▪ Be NKK sjekke deres syn i saken 
o Legge til grunn praksis fra andre land, f.eks ikke registrere? 
o Hva er fornuftig praksis i forhold til retningslinjer for gruppe c? 
o Tas opp i neste møte  

 

Sak 080/19  Mesterskap 
- MRL orienterte fra møte i styringsgruppen for NM 2020-2023 

o Referat fra møtet 01.12.19 legges ut på IPO Norge. 

- Teknisk arrangør for perioden 2021-23 ikke bestemt ennå. 
- Mottatt 2 søknader om deltakelse til Sporhund VM. 

o Legge ut info om arrangementet og søknadsfrist for deltakelse i løpet av januar 
2020. 

o Melde på lag. 

 
Sak 081/19  Handlingsplan/Budsjett 

- Publisering/annonsering av førstesamling 7.-9. februar 2020 (MRL) 
- Midler for 2019 godkjent overført til 2020  

Sak 082/19  Eventuelt 
- Neste møte – 6. januar 2019 kl. 21.00 Skype 

 
 
Referent MRL – 031219 

 
 

 

 
 
 

 


