
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  3. februar 2020, kl. 21.00-22.00  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Vidar Haarberg (VH), 

Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK) 
Forfall:  Åse M. Lura (ÅL), Trond-Egil Groth (TEG) 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 009/20 Referat fra møte 06.01.20 

- Godkjent 
 
Sak 010/20 Post/orienteringssaker 

- NKK – kopi av prøveresultater – følges opp MRL 
- Sendt svar vedr. dommerkurs, 2 deltakere – til orientering 
- NBF – dommere til NOM – egen sak 
- Registrering av nasjon til IGP FH VM – egen sak 
- Kontroll IGP titler – til orientering 
- 2 påmeldt til figurantmønstring for mesterskaps – egen sak 

 
Sak 011/20 Årsrapport 2019 

- Gjennomgått og godkjent. MRL sender NKK 
 
Sak 012/20 Saker hos NKK 

 
Restanseliste: 
Rydde lister på WEB (dommere, figuranter, instruktører)  
 

Sak 013/20 Regelverk  
- Diskusjon om førstegangsregistrering av prøver gjennomført i utlandet 

o Mange problemstillinger 
o Tas opp på dialogmøte med klubbene, planlagt vår og høst 2020 

- Utdanningsplan trinn 2 
o Planlagt kurs må utsettes til revidert utdanningsplan, eksamen og 

sensorveiledning er utarbeidet og godkjent 
- Rettelser regelverk 

o MRL lager utkast til endring/stryking i kommentar til 
fellesbestemmelsene og dommerutdanningen 

- C-lisen, henvendelse fra Norsk Rottweiler Klub diskutert. Saken er også 
forelagt NKK for uttalelse. MRL lager svar 

- VH orienterte om nytt bruksprogram, kort diskusjon  
- Status Quo i POD saken, NKK holder KG informert 



 
 

Sak 014/20  Mesterskap 
- IGP FH VM 2020, nasjon og lagleder ok 

o Frist 10/04 for å melde på deltakere 

- Ingen kandidater til NM 2021-2023 foreløpig, tas opp i styringsgruppen 
- Henvendelse fra NBF vedr. NOM 2020 

o Gunnar Aagesen godkjennes som overdommer 
o Heidi Tokstad oppnevnes som dommer  
o Lagleder oppnevnes etter NM 2020 
o MRL lager svarbrev 

 
Sak 015/20  Handlingsplan/Budsjett 

- Få påmeldte til mønstring av mesterskapsfiguranter. Mønstringen utsettes 
til 2021.  MRL lager svar til påmeldte.  

- Utarbeide kvalifikasjonskrav for mesterskapsfiguranter 
- Avholde dialogmøter vår og høst i 2020 

o Førstegangsprøver 
o Samarbeid og utdanning 
o NM – 2021-2023 

- Budsjett 2021 tas på neste møte, frist 01.06.2020 
o Ta med i budsjett utdanning nye dommere og mønstring av 

mesterskapsfiguranter 
 
Sak 016/20  Eventuelt 

- Neste møte – 2. mars 2020 kl. 21.00 Skype 
 
 
Referent MRL – 040220 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


