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Tid og sted: 01.02.2023, Teams kl 20.00 
Referent: Michelle Foldnes 
Møteleder: Michelle Foldnes 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Stein Ole Nergaard Leder Ja 
Terje Haugen    Ja 
Bjørn Ivar Svendsen FCI representant Ja 
Michelle Foldnes  Ja 
Linda Karlsen  Ja 
Bente Lyngaas  Ja 
Stein Feragen  Ja 

 
 
 
 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Presentasjon av nye medlemmer + arbeidsfordeling 
Nye i KG-LP 
Stein Feragen – Ansvar for instruktørbiten sammen 
med Linda Karslen. 
Bente Lyngaas – Ansvar for konkurranseledere 

 1/2023   

H.P. Pettersen 
Sak om endring i statutten er sendt til HS. Bytte fra 
at det avholdes i forbindelse med internasjonal 
utstilling på Lillestrøm til at det avholdes med 
internasjonalt stevne på NM. 

 

 2/2023 Info  
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NM 2023 
KG-LP går for å kåre Norsk mester i kl. 1, 2 og 3. 
Norsk mester kåres på konkurranse som avholdes 
på kvalik-dag for NM. Det avholdes ikke egen finale 
for 1,2,3.  
KG ønsker å sette en begrensning for påmelding at 
man har oppnådd en 1.premie i klassen man skal 
delta i, for å sørge for at det ikke blir for stor 
påmelding.  
 
KG-LP må sjekke opp at dette ikke bryter med 
statuetter for H.P. Pettersen 
 
Lørdagens kvalik i er CACIOB stevne. 

Innkommet spørsmål fra arrangør KHK.  
Samt innkommet mail fra Romsdal hundeklubb 

3/2023 Stein-Ole følger mail 
Kongsberg hundeklubb 
 
Stein-Ole lager 
regler/kriterier for Norsk 
mester 1,2,3.  
 
Michelle svarer opp 
Romsdal hundeklubb når 
Konsberg hundeklubb har 
avklart. 

 

Gjennomføring av NM i kl. 1,2,3 
Vedr. Innkommet forslag fra Hokksund hundeklubb 
 
KG-LP ønsker ikke å gå for løsning med finale i kl. 1, 2 
og 3 da man er av oppfatning at det blir for stor 
belastning for arrangør av NM og at dette vil føre til 
at klubber ikke søker om å ha NM. 

4/2023  
Michelle svarer opp og 
takker for innspill. 

 

Godkjenning av konkurranseleder 
KG-LP godkjenner konkurranseleder.  

5/2023 Michelle sender mail til 
NKK’s administrasjon og 
ber om at vedkommende 
autoriseres som 
konkurranseleder. 
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Opplyse til dommere om at det ikke lenger er 
røde/gule kort i Kl.1,2 og 3 

KG fikk rett før jul mail om det i sommer har blitt 
dømt gult kort i kl. 1. Det finnes ikke lenger røde/gule 
kort i de laveste klassene og dommerne bør derfor få 
en påminnelse om dette 

6/2023 Stein-Ole gir beskjed til 
vedkommende dommer om 
at gule/røde kort ikke 
lenger finnes. 

 

Innstilling til søknad om disp.  

Henvendelse fra NKK`s administrasjon med spørsmål 
om KG LP sin innstilling til søknaden som gjelder 
tilpassing av øvelser etc.  
 
KG mener at det ikke gis en konkret dispensasjon, 
men at det etterstrebes å tilrettelegge på best mulig 
måte. KG mener det ikke trengs å gi disp., kommer 
tekst i regelverket. 

7/2023 Michelle svarer NKK`s 
administrasjon  

 

Dommerutdanning 
KG-LP fikk sitt forslag til dommerutdanning sendt 
tilbake fra Sportshundkomiteen med kommentarer. 
KG-LP gjør de endringene som de mener er riktig og 
sender det så inn. 

8/2023 Stein-Ole fører inn 
endringer og sender inn til 
Sportshundkomiteen for 
godkjenning 

 

Antall på lag som sendes til VM 
Innkommet mail fra deltaker om antall som sendes 
til VM. 
 
KG-LP ønsker i utgangspunktet å sende 6+ 3 
reserver, men NKK dekker kun 6 + 1 reserve. Videre 
er det ikke slik at det er en garanti for at alle 
reservene for konkurrere da det ligger en 
begrensning i VM reglementet på 100 deltakere. 2 
reserver må da evt. betale for seg og risikerer å ikke 
få konkurrert. 

9/2023 Michelle svarer opp 
vedkommende. 
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Uttaksstevne NoM 
Innkommet søknad fra Romsdal hundeklubb om 
dobbelt uttaksstevne 30.09-01.10, i stedet for 
allerede innvilget stevne 17/9. 
 
KG-LP innvilger søknad om dobbelt uttaksstevne på 
bakgrunn av dette er eneste søknad som er 
innkommet. KG er innerforstått med at det blir et 
stykke reisevei, men da man ønsker å rekruttere til 
sporten i hele landet anser man det som viktig at 
store stevner fordeles rundt i landet.  
 
 

10/2023 Michelle svarer på søknad.  

Internasjonale stevner tellende til NoM 2023 

Drammen hundeklubb søker om CACIOB stevne i 
august. Kommer nærmere tilbake til dato.  
 
Kongsberg 18/6 
 
Nidaros brukshundklubb 24/6 
 
NM dag 1 - 2. september 
 
 

11/2023   

Oppnevning av dommer til NoM 2023 
 
KG-LP oppnevner Bjørn Ivar Svendsen til dommer for 
NoM 2023 

12/2023 Stein-Ole informerer 
videre om dette.  

 

  


