
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  02. juni 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), Trond-Egil 
Groth (TEG) 

Forfall:   
 
Saksliste: 
 
Sak 038/20 Referat fra møte 04.05.20 

- Godkjent 
 
Sak 039/20 Post/orienteringssaker 

- RIK statistikk 2019 – antall prøver i hver kategori og rasefordeling, pdf 
legges ut 

- Spørsmål/oppfølging sak LMD (POD) – informasjon status – MRL 
kontakter NKK – være proaktiv, be om status, møte, avklaringer m.m.  

- Fra NKK – kontroll av utenlandske IGP-prøver – til orientering 
- Fra NKK – Korona/Covid-19 – diverse om håndtering oppfølging, utstilling 

og prøver – til orientering 
- Henvendelse fra adm vedr. figurantkurs – lister og dokumentasjon – til 

orientering 
- Henvendelse om gruppe c- trening under korona – smittevernet må 

ivaretas - til orientering 
- Fra NKK – info om svar som mondioring – kurs i Sverige – til orientering 
- Info om FCI IGP-FH WM 2021 at Lahti, Finland – til orientering 
- Fra NBF – NOM 2020 avlyst, på ny i Norge 2021 – til orientering 
- Brev fra FCI – mulighet for tilpasning av regelverket – til orientering 

 
Sak 040/20 Saker hos NKK 

- Rydde lister på WEB (dommere, figuranter og instruktører)  
o MRL kontakter jaktavdelingen 

▪ Fått inn dokumentasjon 
o Alle går igjennom listene og gir tilbakemelding på rettelser 
o Figurantlister utgår, kun mesterskap 

 
Sak 041/20 Regelverk  

- Rettinger i regelverk, MRL følger opp NKK 
o Lage et tilleggs skriv som oppdateres fortløpende med tolkninger, 

forståelse, rettinger mellom hver revidering av regelverket, legges 
på FB og nkk.no under KG Rik, MRL lager forslag 

- Gjennomgang av forslag til ny utdanningsplan for trinn II – Rik. 
o Ny gjennomgang neste møte 



o RK sjekker alternativ pensumliste og følger opp kurskompendiet 
med Terje Hammerseng 

o Instruktør uten gr. C utgår (skogsspor og skogsrundering ikke 
lenger en del av programmet), de som har instruktørstatus 
beholder, men kan ikke avholde grunnkurs og figurantkurs 

- Avholdelse av prøver under korona/smitteverntiltak 
o KG foreslår nå at det åpnes for fredselsprøve og prøver med gr. C 

fra 01.06.20 
o Avvik i fra foreslåtte tiltak fra FCI, situasjonen annerledes her, 

svare at vi har egne som er tett opp til dagens regelverk  
▪ 1 meters regel er fremdeles hovedregel, men tillater nå 

at en i korte perioder kan være innenfor 1 meter  
▪ Ikke håndhilsing 
▪ ID sjekk – hvis id-leser benyttes av flere personer må 

den desinfiseres mellom hver bruk 
▪ Spor, hundefører bruker engangshansker 
▪ Bruke egen apport, alternativt bruker hundefører 

engangshansker 
▪ Ikke ta fra softstokk, simulere bevegelser, alternativt 

kan både figurant og hundefører bruke 
engangshansker 

▪ Når hundefører og figurant er nær f.eks når slukke og 
hente hund i front, skal ansiktene vende bort fra 
hverandre, alternativt bruke munnbind 
 

Sak 042/20  Mesterskap 
- Deltakelse FH IGP VM 2021 (Finland) 

o For de 2 deltakerne som ikke fikk reist til VM 2020, så kan 
kvalifiseringskravene/-prøvene som ble benyttet til VM 2020 inngå 
som kvalifiseringskrav i forbindelse med søknad om deltakelse til 
VM 2021 

 
Sak 043/20  Handlingsplan/Budsjett 

- MRL orienterte fra dialogmøte 10. mai, jfr. referat fra møtet 
- Gjennomgang budsjettforslag 2021, oversendt til NKK innen frist 01.06 

 
Sak 044/20  Eventuelt 

- Neste møte – 3. august 2020 kl. 21.00 Skype, evt. adhoc etter behov 
- Deltakelse i sportskomiteen – foreslå Morten R. Larsen som medlem 

 
 
Referent MRL – 030620 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 


