
  
 

 

 

REFERAT KG RIK 
 
 
Dato:  07. september 2020, kl. 21.00-21.30  
Sted:   Telefonmøte (Skype) 
 
Innkalt: Morten R. Larsen (MRL), Heidi Tokstad (HT), Vidar Haarberg (VH), Åse 

M. Lura (ÅL), Jostein Håland (JH), Roar Kjønstad (RK)  
Forfall:  Trond-Egil Groth (TEG) 
 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 052/20 Referat fra møte 03.08.20 

- Godkjent 
 
Sak 053/20 Post/orienteringssaker 

- Fra NKK – kontroll av utenlandske IGP-prøver – til orientering 
 

Sak 054/20 Saker hos NKK 
- Rydde lister på WEB (dommere, figuranter og instruktører)  

o RK finner tidligere innsendt epost 
o Se forslag endringer regelverk om regodkjenning dommere, se 

egen sak 
- Medlem i SHK, behandles i HS møte 08.09 
- Rettelser regelverk 

o Utarbeidet utkast, se egen sak 
 
Sak 055/20 Regelverk  

- Forslag til rettinger (mest presiseringer) i regelverk 
o Utkast gjennomgått 
o Oversendes NKK for publisering 

- Gjennomgang av forslag til ny utdanningsplan for trinn II – Rik. 
o Finner lite og relevant litteratur ift. til dagens situasjon  
o Bør kanskje utarbeide et eget kompendium 
o RK sjekker med Terje Hammerseng å lage et kompendium 

- Prøvelederkurs 
o Status NKK 

 
Sak 056/20  Mesterskap 

- VM sporhund Finland 
o Info lag ut på FB 

 
- NM 2020 

o Ingen endringer 
 



Sak 057/20  Handlingsplan/Budsjett 
- Dialogmøte, neste møte 13.09 
- Koordinering av terminliste 

o Få fra NKK før godkjenning/publisering 

- Forenkling, arrangere prøver? 
o KG Rik innstiller til at  

▪ Kunne søke om å avholde prøver fortløpende gjennom 
året 

▪ Alle prøver, kun mesterskap legges inn i forkant 
▪ Valgfritt, kan ha terminliste, men mulighet for å legge til 
▪ 6 ukers varsel 
▪ Søke KG 
▪ Endringer tas opp og innstilling sendes NKK/SHK 

 
Sak 058/20  Eventuelt 

- RK tok opp, svensk hund hvor eier har skyddlisens i Sverige. Hund skal 
trenes i Norge. Hvordan løse rik-lisens uten at hund må omregistreres. 

o MRL kontakter NKK, finne løsning 
▪ F.eks manuell registrering eller vedtak i KG Rik 

- JH tok opp 
o I fremtiden, kan det brukes mic og headsett, gi tilbakemelding 

muntlig og fortløpende, også underveis og at evt andre skriver i 
skjema 

o Får med mer detaljer, mer rettferdig dømming? 
o Tas opp til diskusjon på dommersamlinger 

- Neste møte – 5. oktober 2020 kl. 21.00 Skype 
 
Referent MRL – 080920 

 
 


