
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  6. januar 2019, kl. 21.00-22.00  
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 001/20 Referat fra møte 02.12.19 

- Godkjent 
 
Sak 002/20 Post/orienteringssaker 

- Innspill fra NKK om ny hundelov m.m. - ligger på nkk.no 
- Søknad om registrering av titler, prøver fra utlandet – RK følger opp 
- Påmelding dommerkurs, 2 deltaker – egen sak 

 
Sak 003/20 Sammensetning KG Rik 2020 

- Ingen endringer fra 2019, vedtatt i NKKs Sportshundkomite 10. desember 
2019 sak 40/19 

 
Sak 004/20 Saker hos NKK 

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

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

 
Sak 005/20 Regelverk  

- Diskusjon om førstegangsregistrering av prøver gjennomført i utlandet 
o Tas opp med FCI i forbindelse med dommermøtet i januar 2020 
o Få avklaring NKKs syn på saken 
o Tas opp neste møte 

- Utdanningsplan trinn 2 
o Planer om nytt trinn 2 kurs  
o Kurset kan ikke starte opp før det foreligger utdanningsplan 
o Tas opp neste møte 

- Dommerutdanning 
o 2 kandidater 
o Kurset utsettes, kandidatene informeres, informere om kvalifikasjonskravene 
o Sjekke praksis NKK og sak 43/19 NKKs Sportshundkomite  
o Setning om unntak for trinn 1, tilsvarende kompetanse tas opp til vurdering neste 

møte    
 



 

Sak 006/20  Mesterskap 
- Nytt møte i styringsgruppen for NM 2020-2023 12. januar 2020 
- Ingen teknisk arrangør har meldt sin interesse for NOM 2020 
- Mottatt 2 søknader om deltakelse til Sporhund VM. 

o Frist 31/01 for å melde på nasjon/lagleder. 
o Frist 10/04 for å melde på deltakere/lag. 

 
Sak 007/20  Handlingsplan/Budsjett 

- Nytt dommerkurs utsatt pga lav interesse (2 kandidater) til 2021 
- Mønstring av mesterskapsfiguranter gjennomføres som planlagt i februar 

2020, RK ansvarlig, MRL legger ut info 
- MRL lager utkast til årsrapport for 2019, behandles neste møte 
- Budsjett 2021 tas på neste møte 

 
Sak 008/20  Eventuelt 

- Neste møte – 3. februar 2020 kl. 21.00 Skype 
- RK deltar i en arbeidsgruppe (se sak 41/19 NKKs Sportshundkomite) som 

innen 1. juni 2020 skal utarbeide utdanningsregler for trinn 3 instruktører. 
Arbeidet ledes av Liv McDowell. 

 
 
Referent MRL – 070120 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


