
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  20. april 2020, kl. 21.00-21.45  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Vidar Haarberg (VH), Åse 

M. Lura (ÅL), Trond-Egil Groth (TEG), Jostein Håland (JH), Roar 
Kjønstad (RK) 

Forfall:   
 
Saksliste: 
 
Sak 024/20 Referat fra møte 02.03.20 

- Godkjent 
 
Sak 025/20 Post/orienteringssaker 

- RIK statistikk 2019 – under utarbeidelse, sak til neste møte  

- Diverse skriv fra NKK om koronasituasjon – til etterretning 
- FCI VM 2020 – avlyst, publisert KG Rik informerer 

 
Sak 026/20 Saker hos NKK 

 
Restanseliste: 
- 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 
- Publisering av referat på nkk.no 
 

Sak 027/20 Regelverk  
- Rettinger i regelverk, foreløpig ikke rettet. Sjekke med NKK. 
- Gjennomgang av forslag til ny utdanningsplan for trinn II – Rik. 

o Tas opp igjen i neste møte 

- Forespørsel fra sporthundkomiteen om avvikling av rik-prøver 
o Diskusjon av gjeldene rammebetingelser 
o Vanskelig og omtrent Ikke mulig å gjennomføre lydighet, del 2 i 

ferdselsprøven og gruppe c med dagens bestemmelser 
▪ Avstand 
▪ Kontakt med andres hunder 
▪ Uten publikum? 

o Hvordan forstå begrepet unødvendige fritidsreiser 
▪ Kun mulig for lokale deltakere? 
▪ Kun mulig med lokal dommer? 

o Sporprøver er mulig å arrangere 
o Klubbene må ta selvstendige valg 
o Tas opp til behandling på neste møte 
o Kommer nye vurdering fra myndighetene i slutten av april 



 

 
 

Sak 028/20  Mesterskap 
- Alle internasjonale arrangementer er avlyst, med unntak av WUSV, men 

trolig stor sannsynlighet for avlysning/utsettelse. 
- NM 2021 

o Vanskelig å gjennomføre med dagens bestemmelser 
▪ Både smittevern-messig og økonomisk 

o Kommer nye signaler fra myndighetene i slutten av april 
▪ Tas opp til ny behandling neste møte 
▪ Mulige løsninger 

• Avlyse, nåværende arrangør tar arrangementet i 
2021 

• Utsette til høsten 
o Gjennomførbart? 

 
Sak 029/20  Handlingsplan/Budsjett 

- MRL innkaller til dialogmøte i løpet av mai 
- Forslag til saksliste 

o Førstegangsprøver - diskusjon 
o Innhold figurantmønstring 
o Samarbeid og utdanning 
o NM – 2021-2023 

- Budsjett 2021, sende til NKK innen frist 01.06 
o Kurs for nye dommere 
o Mønstring av mesterskapsfiguranter 
o Annet vurderes i møte 04. mai 

 
Sak 030/20  Eventuelt 

- Neste møte – 4. mai 2020 kl. 21.00 Skype 
 
 
Referent MRL – 210420 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


