REFERAT KG RIK
Dato:
Sted:

4. desember 2017, kl. 21.00-22.15
Telefonmøte (Skype)

Tilstede:

Morten R. Larsen (MRL), Roar Kjønstad (RK), Heidi Tokstad (HT), Terje
Hammerseng (TH), Jostein Håland (JH)

Forfall:

Trond-Egil Groth (TEG) Åse M. Lura (ÅL),

Saksliste:
Sak

94/17 Referat fra møte 06.11.17
Godkjent

Sak

95/17 Post/orienteringssaker
-

Sak

Epost - NKK - avvik på prøve - TO
Epost - Nytt regelverk tilbud oversettelse - egen sak
Epost - FCI dommerseminar - egen sak
Epost - VM IPO FH Representasjon- egen sak
Epost - RIK lisens godkjenning - egen sak
Epost - Søknad ny klubb- egen sak
Epost - klage på prøve - egen sak
Svar - NBF vedr. NOM - TO

96/17 Saker hos NKK
MRL sjekker dato for planlagt møte uke 50.
Saker til møtet:
-

Sak

Godkjente referater er fremdeles ikke lagt ut - Finne en fornuftig ordning dette
Rydde i diverse lister – hvem gjør og hva trenges for å gjøre dette? Noe som mangler?
Sak POD – hva er status? Noe gjort? For passive?
Figbok fra Sverige – evt vurdere skjema som følger hver prøve?
NM 2018-2021, hva gjør vi?
Budsjett 2018? Inkl. avklare støtteordninger (lag og lagleder) VM/NOM.
Trinn II – kopi av brev til kandidater?
Sammensetning KG 2018 inkl. FCI rep.

97/17 Regelverk
- Tilbud på oversettelse mottatt og akseptert. Ca 35’ + mva inkl. 2
korrekturer, 1. utkast før jul. NKK funnet dekning i budsjett 2017, ved at
KG møte midler omdisponert.
- Dommerseminar nytt regelverk 19.-21. januar 2018 Slovenia. Norge 5
deltakere. Fra KG deltar MRL (leder), RK (FCI rep), HT (medlem). I tillegg
deltar Geir Flønes (NSCHKL) og Erik Engeland (NBFK og
Sporthundkomiteen)

Sak

98/17 NOM – ny modell
NBF er orientert om situasjonen.

Sak

99/17 NM
NDK har takket nei. NRK har ikke svart vedr. 2019. Belgerklubben er kontaktet
vedr. 2018. Avventer svar før videre action. NM 2018-21 tas opp med NKK i
avtalt møte.

Sak

100/17 VM
Mottatt søknad om representasjon til VM IPO FH fra Trond Øvergård (TØ). TØ
er ikke kvalifisert i henhold til gjeldende regelverk (basert på dokumentasjon
fra søknad), ikke tatt prøver i Norge. Fikk disp i 2017, ingen andre kandidater.
Flere ønsker å delta i 2018, frist for uttak er satt til 5/3-18. Søker oppfordres til
å ta en kval. prøve i Norge for uttaksfrist, disp vil da kunne vurderes om ingen
andre tilfredsstiller kravene fullt ut. NKK sender svar

Sak

101/17 Handlingsplan 2018
Sak utsatt til etter møte med NKK. Noen handlinger må det finnes alternativ
finansiering dersom NKK ikke stiller med midler.

Sak

102/17 RIK_LISENS
Emma Gustavson (EG) har tidligere fått innvilget disp fra RIK grunnkurs på
bakgrunn av sin kompetanse fra hjemlandet (Sverige). EG har deltatt både på
NM og VM. Konklusjonen er at disp fra RIK grunnkurs er gitt og gjelder
fremdeles, slik at RIK lisens(er) kan utstedes. NKK sender svar.

.
Sak

103/17 NY KLUBB
KG i utgangspunktet positivt innstilt til at nye klubber kan etableres for å
fremme IPO. Flere steder er det behov for nye og supplerende treningsmiljø
og prøver. Viktig at dette tilpasses og fases inn på riktig måte i NKK
organisasjonen.
Til denne søknaden har KG følgende merknader, spørsmål og behov for mer
informasjon:
- Tilhørighet til RSV 2000 må avklares? Ser av vedtektene, ikke rase og avl i
motsetning til RSV 2000, videre at midler vil tilfalle RSV 2000 Global ved
evt nedleggelse/oppløsning. Hva betyr dette i praksis?
- Søknad oppfattes som landsomfattende brukshund klubb for alle raser,
søknad mangelfull med henhold til videre organisering og drift.
- Vedtektene må tilpasses NKK mal.
- Forutsetter at klubben skal følge godkjente prøveprøveprogram i NKKs
portefølje.

Sak

104/17 Klage på prøve
KG har vurdert saken. Følgende forhold tas opp med arrangør. Meddele at
GRIME ikke er reglementert, og skal ikke godtas på kommende prøver, eller i
hht til regelverk. NKK sender svar.

Sak

105/17 Eventuelt
- Neste møte 8. januar 2018 kl. 21 Skype – MRL innkalling
- TEG purrer POD

Referent: MRL 5/12-2017

