
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  04. mai 2020, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Vidar Haarberg (VH), Åse 

M. Lura (ÅL), Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK) 
Forfall:  Trond-Egil Groth (TEG) 
 
Saksliste: 
 
Sak 031/20 Referat fra møte 20.04.20 

- Godkjent 
 
Sak 032/20 Post/orienteringssaker 

- RIK statistikk 2019 – gjennomgang diverse statistikk forslag, hva som skal 
publiseres tas opp neste møte  

- Diverse skriv fra NKK om koronasituasjon – til etterretning 
- NKK veiledere prøver og aktiviteter under korona – til orientering, se egen 

sak 
- FCI om egne ferdselsprøvedommere i Norge – prøver godkjennes i FCI - 

til orientering 
- Møte NM-komite – MRL oppsummerte fra møte, hovedsak var at det ble 

gitt info om at NM 2020 er avlyst – til orientering 
- Sendt innkalling og saksliste til klubbene om dialogmøte 10. mai – til 

orientering 

 
Sak 033/20 Saker hos NKK 

MRL følger opp NKK 
 
Restanseliste: 
- Publisering av referat på nkk.no 
- Rydde lister på WEB (dommere, figuranter og instruktører) – tilgang til KG 
- Rettinger i regelverket, status 
- Kopi av svar til om deltakelse med Airedale i Sverige/Norge 
 

Sak 034/20 Regelverk  
- Rettinger i regelverk, MRL følger opp NKK 
- Gjennomgang av forslag til ny utdanningsplan for trinn II – Rik. 

o Ny gjennomgang neste møte 
o Se pensumliste, alternativ litteratur sjekkes 
o RK følger opp kurskompendiet og sjekker med Terje Hammerseng 

- Avholdelse av prøver under korona/smitteverntiltak 
o Innspill fra KG Rik møte 20. april oversendt 

NKK/sportshundkomiteen 



o KG Rik hadde et kort møte 30. april etter nye vedtak fra 
helsemyndighetene, avstand nedjustert til 1 m og etter 7. mai vil 
det bli mulig med arrangementer inntil 50 personer 

▪ KG Rik finner det fremdeles ikke mulig å gjennomføre 
fredselsprøven del b (ferdselsdelen) og IGP gr. C innenfor 
rammen av gjeldende smitteverntiltak 

o NKK har utarbeidet retningslinjer, tatt til etterretning 
▪ KG Rik følger opp kontinuerlig og gir innspill basert på 

gjeldende regler fra helsemyndighetene 
▪ Behov for møter på kort varsel 

 
Sak 035/20  Mesterskap 

- NM 2020 avlyst, ikke mulig å arrangere under gjeldene 
rammebetingelser/smittevernsregler 

o Publisert på FB 
o Informert samarbeidsprosjektet for NM 2020-2023 
o Sak på dialogmøte 10. mai 

- NM 2021 blir arrangert av samme tekniske arrangør som i 2020, Norsk 
Schäferhund Klub avd. Rogaland, vil bruke samme planer, dommere, 
figuranter m.m. 

- Om koronasituasjonen endrer seg utover høsten? 
o Vurdere mulighet og behov for NM 

 
Sak 036/20  Handlingsplan/Budsjett 

- Saksliste til dialogmøte 10. mai 
o Førstegangsprøver - diskusjon 
o Innhold figurantmønstring 
o NM – 2021-2023  
o Samarbeid og utdanning 

▪ Dommersamling 
o Eventuelt 

- Budsjett 2021, sende til NKK innen frist 01.06, MRL utarbeider forslag 
o Kurs for nye dommere 
o Mønstring av mesterskapsfiguranter 
o NM støtte 
o Dommersamling 
o KG møter, inkl. internasjonal dommersamling 
o FCI møter 

 
Sak 037/20  Eventuelt 

- Neste møte – 1. juni 2020 kl. 21.00 Skype 
 
 
Referent MRL – 050520 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 


