REFERAT FRA SKYPEMØTE, KG LP
Mandag 23.02.15 kl. 21.00
Tilstede: Per Eigil Gylland, Odd-Geir Sørmarken, Arild Eriksen,
Hans Arne Marthinussen, Liv McDowell
Sak 01-15

Sak 02-15

KG LP ble oppdatert på følgende saker
- nytt fra SHK (Spoertshundkom.)
- nye landslagsdresser
- innkommet sak ang. Dommerforeningen
- deltakelse lp for kastrerte/sterilisert
hunder

Nye LP- regler
Vedtak: KG vil innføre nye regler for elite fra
01.01.16. De øvrige klassene vil bli innført
01.01.17. Internasjonal klasse 3 vil hete Elite
også i 2016, nye betegnelser på klassene
kommer først fra 2017. KG vil bruke FCI´s
regelverk + en nasjonal (offisiell) Rekruttklasse, dvs, vi vil fortsatt ha 4 lydighetsklasser.
Klasse Rekrutt blir obligatorisk, og både
tannvisning og fellesdekk må bestås før man
kan rykke opp i neste klasse.
En overgangsordning vil komme på plass, slik
at de som går klasse 1 i des -16 kan fortsette å
gå nye klasse 1 i 2016, dersom de ønsker det.
Brev fra en del av dommerne med ønske om
start på alle klasser fra 2016, begrunnet i at
Sverige skulle innføre alle klasser fra denne
dato, ble ikke tatt til følge da begrunnelsen er
feil så langt KG har brakt på det rene. KG velger
derfor å forholde seg til det som ble bestemt på
dommerkonferansen.

Sak 03-15

Ny dommerkonferanse
Grunnet det nye regelverket og innføringen av
dette vil KG søke NKK om å avholde ny

Dommerkonferanse nov/des 2015, subsidiært
tidlig januar 2016.
Sak 04-15

Budsjett 2016
Sak utsatt til neste møte

Sak 05-15

Dommerliste 2016
Liv McDowell erklærte seg inhabil i saken
Forslag fra Odd-Geir ble vedtatt.

Sak 06-15

Dommer til NoM 2015
Per Eigil Gylland blir norsk dommer under NoM
2015.

Sak 07-15

KG´s representant under NM 2015
KG vedtok at Hans Arne Marthinussen blir KG´s
representant under NM 2015

Sak 08-15

Gjennomgang av dommerlista
Signaler fra NKK sier at dette ikke er en
prioritert oppgave før tidligst slutten av 2015.

Sak 09-15

Evt
-Innkommet brev ble behandlet, delt i 2
1.del. Rekkefølge på øvelser og momenter
avstand/Z skal heretter ikke offentligjøres
med unntak av NM.
2. del. Brevets innsender gis dispensasjon til å
avholde et konkurranselederkurs etter
forespørsel fra sin klubb/region.

Liv McDowell
KG LP

