
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  03. august 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 045/20 Referat fra møte 02.06.20 

- Godkjent 
 
Sak 046/20 Post/orienteringssaker 

- RIK statistikk 2019 – lagt ut – til orientering 
- Fra NKK – kontroll av utenlandske IGP-prøver – til orientering 
- Fra NKK – Korona/Covid-19 – diverse om håndtering oppfølging, reviderte 

retningslinjer utstilling og prøver – til orientering 
- Brev fra FCI – Cacit under Korona – til orientering 
- Bistand Rik-lisens – TO 
- Dommerskjema FP falt ut web, sendt nytt til NKK – TO 
- NM 2020 – NKK har flyttet prøven – TO 
- Høring utdanningsregler trinn 3 – TO 
- Sak LMD (POD) – LMD status som før, NKK sier saken er grundig 

debattert og skal være tilstrekkelig – TO 
 

Sak 047/20 Saker hos NKK 
- Rydde lister på WEB (dommere, figuranter og instruktører)  

o MRL purrer jaktavdelingen vedr. dokumentasjon fra dommere m.m 
o Alle går igjennom listene og gir tilbakemelding på rettelser til neste 

møte 
- Sak LMD (POD) – LMD status som før, NKK sier saken er grundig 

debattert og skal være tilstrekkelig  
- Medlem i SHK, ikke møter i HS før etter ferien 
- Rettelser regelverk, ikke oppdatert, sjekke status 
- Budsjett 2021 oversendt NKK, ingen tilbakemelding 

 
Sak 048/20 Regelverk  

- Forslag til rettinger (mest presiseringer) i regelverk 
o Oversendt NKK 
o Nytt, presisere krav om oppdatering og dømming 

▪ F.eks ikke dømt i en periode eller tilbake fra «karantene» 
o Tas neste møte. 

- Gjennomgang av forslag til ny utdanningsplan for trinn II – Rik. 



o Lite relevant litteratur som finnes, har lite helhet og pedagogisk 
oppbygging 

o  
o RK ser sjekker alternativ til pensumliste og følger opp 

kurskompendiet med Terje Hammerseng 
o Ny gjennomgang neste møte 
o  

- Revidert retningslinjer for prøver på nkk.no 
o Alle prøver nå ok 
o Må tilrettelegg for 1 meter (ansikt til ansikt) 

- Prøvelederkurs 
o Prøvelederkurs lages 

▪ Krav om dette på sikt 
▪ 1 års overgangsordning 
▪ Autorisasjon 
▪ Kan være NKK representant når utenlandsk dommer 
▪ 3 timers kurs 

• Prøveleders oppgaver og ansvar 

• Felles bestemmelsene 

• Kurset kan avholdes av IGP dommere   
 
Sak 049/20  Mesterskap 

- Først ut VM sporhund Finland 
- Legge ut info på FB 

o Link til mesterskap 
o Uttaksreglene 

 
Sak 050/20  Handlingsplan/Budsjett 

- Gjennomgang saker neste diaIogmøte  
- Koordinering av terminliste viktig 
- Forenkling av avlegging av prøver 

 
Sak 051/20  Eventuelt 

- Neste møte – 7. september 2020 kl. 21.00 Skype 
 
Referent MRL – 050820 

 
 


