REFERAT FRA SKYPEMØTE, KG LP
Mandag 03.08.15 kl. 21.00
Tilstede: Per Eigil Gylland, Odd-Geir Sørmarken, Hans Arne
Marthinussen, Finn Terje Skyrud, Hilde Ulvatne Marthinsen, Liv
McDowell
Sak 20-15

KG LP ble oppdatert på følgende saker
- Nytt fra SHK
- Rapport fra lagleder etter årets VM

Sak 21-15

Revidering av trinn 1 utdanning, høring
Kg LP bifaller høringsutkastet som er sendt ut
med noen få merknader som oversendes
revisjonsgruppa

Sak 22-15

Ny FCI-representant
Per Eigil Gylland har takket ja til gjenvalg, noe
som Kg støtter og er glade for.

Sak 23-15

Oppdatering fra FCI-møtet
- det ble ikke foretatt noen vesentlig
endringer av de nye reglene, kun små
justeringer. Disse har vi pr. i dag ikke fått.
- Forslag til FCI kan kun fremmes av FCI
representanten

Sak 24-15

Nye uttaksregler
- Foslag utarbeides og behandles på neste møte

Sak 25-15

Hva gjør vi med nye regler?
- Nye regler er ute på høring
- NKK har satt som betingelse at alle klasser
trer i kraft fra 2016
- Vi fortsetter jobben med språket i det nye
regelverket

Sak 26-15

VM i Moskva 2016
Nkk har gitt grønt lys for deltakelse i VM i
Moskva. Dette innebærer at uttak av lag må tas
tidligere enn normalt, da deltakerne må søke
visum. Beregnet søknadstid ca 8 uker.

Sak 27-15

Hundeangrep på generelt grunnlag
Denne saken er oversendt fra Sportshundkom.
til NKKs administrasjon, og er således ikke noe
vi behandler pr. i dag.

Sak 28-15

Dømming av uoffisielle stevner/inntekt til LPNorge
Det er Kgs oppfatning at dommere ikke kan
dømme/vurdere prestasjoner på private
arrangementer, saken vil bli tatt opp med NKKs
administrasjon

Sak 29-15

Uoffisielle NM/Norsk vinner tittel i lavere
klasser.
Det er ikke veldig mange år siden dette var noe
vi hadde, og noe som fungerte dårlig, slik at Kg
føler ikke at tiden er inne for å prøve dette
igjen.

Sak 30-15

Evt
Terminliste 2016
Tilbakemelding sendes Nkks administrasjon.

Liv McDowell
KG LP

