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Tid og sted: 10.01.2022, Teams kl 19.30 

Referent: Anette Mjøen 

Møteleder: Synnøve Matre 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Synnøve Matre Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 
 
 

   

Infosaker: 
Dømming av uoffisielle arrangementer 

FCI har sendt ut et «Circulare» (49-2020) med info 
om at de tillater dommere å dømme på uoffisielle 
arrangementer – selv om arrangøren ikke er 
tilknyttet FCI.  

Dommer må gjøre det tilstrekkelig klart at de ikke 
handler i kraft av å være FCI dommer og kan 
selvfølgelig heller ikke dele ut titler/ plasseringer 
som kan gi inntrykk av at er FCI godkjente.  

HS har i sitt møte nr. 19/21 bestemt at NKK følger 
FCI sitt vedtak, som tillater dommere å dømme på 
uoffisielle arrangementer, uavhengig av gren og 
arrangør.  
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Dommerkonferanse 8-9. januar 2022 

Dommerkonferansen ble gjennomført digitalt. 22 
dommere og 5 dommerelever deltok. 
Temaene var bla. nytt regelverk, Lagstafett, 
banedesign (avstander, trygge linjer, 
vanskelighetsgrad, dømbarhet/ dommerplassering, 
hundens sikkerhet), standardtider. Det var også 
sesjoner med gruppearbeid med tema banedesign. 

Det var konstruktive diskusjoner, gode innspill og 
fin stemning. 

14-2021 Synnøve 
 

 

NM 2022 

3 klubber har søkt om å arrangere NM 2022: 

• Årdal HK  

• Arendal og Omegn HK (ber i så fall om å endre 
dato til en av de 2 første helgene i juli) 

• Gjøvik HK  

Vi mener at alle tre klubbene kan tilby en bra 
ramme for NM og har evner og ressurser til å 
gjennomføre. 

I og med at NM 2021 var i «distriktet» mener KG 
at et NM på Østlandet vil være det beste i 2022.  

KG ønsker å foreslå NM 2022 på Gjøvik, dersom de 
er villige til å endre noe av det foreslåtte 
opplegget. 

26-2021 Synnøve kontakter 
Gjøvik HK 

 

Regelverk 2022 presiseringer og overgangsregler 

Anette har laget forslag til tekst 

Vi må publisere oppdatert klageskjema og 
måleskjema – Synnøve har oppdatert dette. 

31-2021 Anette/ Synnøve  
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Støtte til utøvere på NoM 

Vi har fått forespørsler fra LL utøvere om de får 
noe bidrag til reise/ opphold til deltakelsen på 
NoM.  

Som kjent, gir ikke NKK noe støtte til reise/ 
opphold i år, men også Landslaget har pleid å gi 
noe støtte til utøverne av de midlene de 
disponerer.  

Vi forespør LLL om de har gjort seg opp en mening 
om dette for 2021.  

02-2022  
Synnøve kontakter LLL 

 

Nominasjon av dommere til EO/ JOAWC 

KG ønsker å fremme norske dommere til 
internasjonale oppdrag. 

På neste FCI-møte vil det velges dommere til EO og 
JO AWC 2023. 

I JO AWC 2023 skal Kurt Ove dømme, så her kan 
ikke Norge nominere flere dommere.  

Til EO 2023 ønsker vi å nominere Kine.  

Frist for å sende nominasjon til FCI er 11/1, så hun 
må sende oss oppdatert, engelsk, CV og baner som 
tilfredsstiller kravene innen fristen. 

Synnøve og Thomas vil bistå henne, for å sikre at 
det blir i henhold til FCI-kravene. 

29-2021   

 
  


