
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  4. november 2019, kl. 21.00-22.45  
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 069/19 Referat fra møte 07.10.19 

- Godkjent 
 
Sak 070/19 Post/orienteringssaker 

- NKK - svar overføring av midler til 2020 – til etterretning 
- NKK – NM 2020 – lagt inn terminliste – til orientering 
- NKK – oppnevning medlemmer KG – til etterretning – MRL 

kontakter NKK 
 

Sak 071/19 Saker hos NKK 
Kontakte/purre NKK (MRL). Bedre rutiner og oppfølging må på plass. Skjer 
svært lite, noe som vanskeliggjør jobben til KG-Rik. 
 
Restanseliste: 
• Rydde lister på WEB (dommere, figuranter, instruktører) – rydde jobb – kan KG få tilgang, 

rydde? 

• Sak 17/19 – Lovlighet IGP - privat eller avd Kongsberg – kopi, er det sendt svar? 

• Sak 19/19 - Retting av feil/formuleringer i regelverk – rette, kan KG? 

• Sak 19/19 - Svar søknad om c-lisens – kopi, er det sendt svar? 

• Sak 19/19 - Søknad om trinn 2- kopi, er det sendt svar? 

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

• Sak 35/19 - Oppdaterte prøveskjema – gamle ligger fremdeles ute 

• Sak 42/19 - Kopi av svar på spørsmål om sporhund og sykkelprøve - kopi, er det sendt 
svar? 

• Sak 42/19 - Kopi av svar til Chodsky pes klubben vedr gr. C - kopi, er det sendt svar? 

• Sak 42/19 – Kopi av svar IGP-prøve i utlandet - kopi, er det sendt svar? 

• Sak 50/19 – Regelverk Mesterskap (erstatte med nytt) – gamle ligger ute 

• Sak 53/19 – Disiplinærsak – oppfølging – status, KG ferdig 

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

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

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

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



 
Sak 072/19 Regelverk  

- Fremdeles ikke oppdaterte regelverk på nkk.no 
- Fremdeles ikke oppdaterte prøvepapirer 
- Tittelregistrering/førstegangsprøver 

o Bred diskusjon i møtet 
o Sikre reelle titler/utdanning 
o Fokus lovlighet, ryddighet og avl/mentalitet 
o RK sjekker FCI og praksis andre land 
o MRL sjekker NKK og tolkning av retningslinjer 
o Evt. endringsforslag må ut på høring 
o Tas opp igjen neste møte  

 

Sak 073/19  Mesterskap 
- NM 2020, teknisk arrangør NSCHKL avd. Rogaland, m.m. 
- NM 2021-23, teknisk arrangør ikke bestemt ennå 
- Spor VM, legge ut info på KG Rik informerer 
 

Sak 074/19  Handlingsplan/Budsjett 

- Dommerkurs/Fig.mønstring – Roar Kjønstad 
kursansvarlig/instruktør. Dato for førstesamling 7.-9. februar.   

- Søke om overføring av midler (MRL) 
 

Sak 075/19  Eventuelt 
- Neste møte – 2. desember 2019 kl. 21.00 Skype 
- RK orienterte om Sandefjord Cup 

 
 
Referent MRL – 061119 

 
 

 

 
 
 

 


