
Referat fra NKK`s kompetansegruppe lydighet 
Nr. 3/22 02.03.2022 Sted: Teams møte 

Tilstede: Stein O. Nergaard, Rune Bjerkelund, Michelle Foldnes, Terje Haugen, Bjørn Ivar 
Svendsen, Anne Østlid og Linda Karlsen 
 
SAK 18/22 – Budsjett KG LP 

Stein Ole har sendt inn budsjett til NKK. KG får totalt 12000,- til møtevirksomhet og må selv 
vurderer i forhold til bruk av pengene. Venter på videre svar på innsendt budsjett 
 
Rune Bjerkelund, Stein Ole Nergaard og Bjørn Ivar Svendsen sendes til Nordisk 
dommerkonferanse 7. - 8. mai.  

SAK 19/22 – Revidere uttaksregler til landslagstropp og lag 

Det ble diskutert mulige løsninger for revidering av uttaksregler. Jobbes videre med dette. 
Legger ut på KG-LP at vi ønsker innspill til nye uttaksregler og evt. tropp.  
 

SAK 20/22 – H.P. Pettersens minnepokal 
Vårt forslag må opp i hovedstyre før det tas noe avgjørelse på dette.  
 
SAK 21/22 – Kommunikasjon med NKK – Mail fra Merete’ 
Går gjennom mailen fra Merete. Følger opp det som er uklart.  
 

SAK 22/22 – Dommerutdanning 
Vår reviderte dommerutdanning ble ikke godkjent SHK. Sendt tilbake til oss for ytterligere 
revidering. Stein Ole har utarbeidet et nytt forslag til dommerutdanning og utdanningsplan. 
Det ble justert litt på under møte og sendes inn på nytt.  
 

SAK 23/22 – Krav til trinn 3 instruktører  
Finnes eget regelverk på dette. Faller utenfor KG LP sitt mandat. 
 
Anne Østlid har gått gjennom listen på de som er godkjent trinn 3 instruktører. Er i dag 6 stk 
godkjente trinn 3 instruktører.  
 

SAK 24/22 – Eventuelt 

24.1: NM – Konkurranseledere er formidlet til arrangør. Står i bero. Terje ønsker en 
tilbakemelding på hvem som skal være. 
24.2: Vedr. ny tegning fra FCI, ble diskutert. Skal se på oversettelsen og evt. sende det ut til 
alle dommere. 
24.3: Hvordan motivere til å få flere klubber til å søke om internasjonale stevner? Ønsker oss 
flere stevner i nord. Stein Ole sjekker opp terminlisten om vi kan etterspørre noen klubber i 



nord.  Mulig vi bør se på å lage en type «GERA-liste» for kl. 1, kl. 2 og kl. 3 for å lage mer 
blest om internasjonale stevner. Rune lager et forslag til neste møte.  
 

SAK 25/22 – Innkomne saker 
25.1 Mail vedr. nye uttaksregeler – Ikke avgjort noe i saken enda. Sender svar om dette.  

 


