
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
 
Dato:  7. oktober 2019, kl. 21.00-22.15  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Åse M. Lura (ÅL), Vidar 

Haarberg (VH), Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK)  
 
Forfall:  Trond-Egil Groth (TEG) 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 062/19 Referat fra møte 02.09.19 

- Godkjent 
 
Sak 063/19 Post/orienteringssaker 

- Referat dialogmøte 29.09.19 – til orientering 
- Dommerliste FCI – FCI skal lage oversikt oversikt også for 

bruksdommere, ifølge NKK funker ikke dagens løsning for 
ekstriørdommere veldig bra - til orientering 

- NKK - Retningslinjer for representasjonstøy – til orientering 
- Møte FCI 16.9, RK har laget kort referat – til orientering 
- FCI dommerseminar – sende til klubbene, ta ansvar – dele dommer 

siden 
 

Sak 064/19 Saker hos NKK 
Ta kontakt med NKK (MRL), gå igjennom listen. Bedre rutiner og oppfølging 
må på plass. 
 
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 065/19 Regelverk  

- Klubber utenfor NKK som trener gruppe c, og hvor utøvere er 
medlem i NKK, finne god løsning, Vidar Haarberg sjekker og 
kontakter eventuelle klubber 

- Førstegangsprøver avlagt i andre land, diskusjon. RK innleder. Økt 
mengde med kontroll. Flere andre land godtar ikke prøver fra andre 
land (bla Finland, Belgia, Nederland), i SV = SV-dommer, i Danmark 
kan få registrert mot gebyr. Hva kan vi gjøre? Alle 
førstegangsprøver må tas i Norge, re-godkjennes, stikkprøver m.m. 
MRL sjekker med NKK om veien videre, dialog med raseklubber.  

- Uønsket oppførsel ved representasjon. Dårlig sportsånd, direkte og 
bevisst brudd på ordre m.m. Det innstilles at det settes i gang 
disiplinær sak, og at det gis en passende reaksjon.  

- Prøve Sarpsborg, misvisende formuleringer i brev fra NKK. Gi 
tilbakemelding (MRL) og be NKK undersøke. Sende nytt brev.   

 
Sak 066/19  Mesterskap 

- Fremtidige NM arrangeres mer i felleskap, forpliktende samarbeid, 
styringsgruppe bestående av flere klubber og med teknisk arrangør som 
prosjektleder, deltakende klubber gir finansieringsbidrag, faste teknisk 
arrangør for perioden 2020-2023, KG Rik kaller inn til neste styringsgruppe 
møte i tråd med diskusjon og vedtak fra dialogmøte 

- NM 2020, muligens i Rogaland, avventer svar fra klubb sjekker   
- NOM 2019, ingen deltakere som følge av sykdomssituasjonen i Norge 
- VM 2019, ingen deltakere som følge av sykdomssituasjonen i Norge 
- VM 2020, Zarif Hamsic oppnevnt som lagleder 
- NOM 2020, samme helg som FCI VM, ikke mottatt ny info fra NBF 

 
Sak 067/19  Handlingsplan/Budsjett 

- Dialogmøte – info, orientering fra møte, lagt ved referat, også 
positivt fra Vennesla, legge inn NM prøve 2020 

- Dommerkurs/Fig.mønstring – RK sjekker des, MRL har sendt 
spørsmål om overføring av midler til NKK 
 

Sak 068/19  Eventuelt 
- Neste møte – 4. november 2019 kl. 21.00 Skype 
- «Ny klubb» - søknad være med på listen over rasen som kan trene gr. C, 

hva med gamle c-lisenser. Sjekke praksis his NKK. 
 
Referent MRL – 081019 

 
 

 

 
 
 

 


