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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 08.08.2016 ble godkjent.  

 Publiseres snarest Linda 

Ag regelverket: 
Leder hadde møte med administrasjonen og gikk 
gjennom forslaget til nytt regelverk. Det ble en del 
kommentarer fra administrasjonen som KG måtte gå 
igjennom på nytt og rette opp. Noen av forslagene som 
KG har kommet med må opp i SHK. Dette for å få en så 
lik praksis som mulig på tvers av grenene.  
Noen punkter må presiseres bedre og KG jobber videre 
med dette.  
Mål er å få forslag til nytt regelverk ut på høring før jul.  

21-
2016 

Linda & Anette ser på 
formuleringer det det er 
nødvendig 

Linda& 
Anette 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Nei 

Harald Schjeldrup FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja fra kl 21 

Silje Johansen  Nei 
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Dommerutdanning 2017: 
Gondola har samlet inn evalueringssvar fra dommerne 
som tok utdanningen i 2015/2016. På bakgrunn av dette 
er det ønske om å utvide dommerutdannelsen med en 
helg.  
Det er ønske om å flytte oppstart av 
dommerutdanningen slik at man kan være ute under 
eksamen, samt utvide utdanningen med en helg.  
Harald tar kontakt med Jon for å høre om han kan være 
ansvarlig for utdannelsen i 2017. For å evaluere 
utdanningen så opprettes arbeidsgruppe bestående av 
Harald, Eivind, Gondola og Jon som vil evaluere 
utdanningen.  
Nye krav til utdanning legges ut så fort som mulig og 
med opplysning om at det blir ny utdanning i 2017. 
Oppstart høsten 2017.  
 

28-
2016 

Arbeidsgruppe opprettet for 
å se på utdanningen. 
Gruppen består av Harald, 
Eivind, Gondola og Jon G. 
Olsen 

Harald 

Dommerkonferanse 2017: 
Det har blitt sendt ut til alle dommere at det blir 
dommerkonferanse i januar 2017. Pga at regelverket 
ikke vil være ferdig til dette ønsker KG å utsette 
dommerkonf. til sen-høsten 2017.  

29-
2016 

Leder sender mail til 
administrasjonen om dette.  

 

Evaluering av LL regler:  
KG har lagd et evalueringsskjema som sendes ut til alle 
som deltok på uttaksstevnene i 2016. Det er ønske om å 
høre hvordan utøverne har opplevd uttaket, slik at KG 
kan justere på reglene om nødvendig.  
Spørsmålene ble gjennomgått på møte. 

30-
2016 

KG lager et google forms 
som sendes til alle 
utøverne. Svarfrist innen 12 
oktober. 

Linda 

Måling av hund: 
KG har fått henvendelse fra administrasjonen angående 
måling av hund foretatt i Arendal, hund ble målt to 
ganger. Først ble hunden målt til, og startet i, klasse 
Medium. Deretter ble hunden målt på nytt til Small og 
startet i den klassen. Dette har medført at hunden hadde 
resultater fra både kl Small og Medium på samme 
stevne. Dommer som utførte målingen gitt sin uttalelse 
om hva som skjedde. KG syntes det er klanderverdig av 
dommer og utøver at de ikke kan regelverket eller slo 
opp i regelverket for å kontrollere at det som ble gjort 
var korrekt. KG mener hunden skal konkurrer i klasse 
Small, slik den korrekte målingen medførte, og 
resultatene fra Medium slettes på det aktuelle stevet.  
 

31-
2016 
 

Linda lager svarbrev til adm 
som godkjennes av KG før 
utsendelse.  
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Uttaksstevner 2017:  
Frist for å søke om å avholde uttaksstevne i 2017 er 1 
oktober. Uttaksstevnene vil bli bestemt på møte 12 
oktober. 

16-
2016 

  

NKU møte: 
Kort referat fra Harald angående NKU møte som var 
samtidig med nordisk mesterskap på Vingrom. 
Danmark arrangerer Nordisk 2018 og Finland i 2019. 
Rekkefølge er byttet om da Finland har søkt om VM. 
Dommere til Nordisk i Sverige 2017 er Andreas 
Silverberg og Mirja Lapanja. 

27-
2016 

  

Kommende møter: 
- 12 oktober 
- 9 november 
- 7 desember 

Møte helg foreslått 7-8 januar 

   

 
Linda Stensrud/referent  


