
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
14 september 2016      kl. 19.30-20.30 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Kari Anne Overskeid, Inger Handegård,   
   Solveig Zetterstrøm  
Meldt frafall:   Irene Aspen 

Sak 1: Godkjenning av nye instruktører 
Sissel Ekhougen er godkjent som instruktør 
Brit Haaland er godkjent som instruktør 
Solveig sender melding til de nye instruktørene og Inger oppdaterer hjemmesiden. 

Sak 2: NM-2017  
Ny måte å kvalifisere seg til NM 2017! 
NM blir arrangert som en dobbelt prøve der alle kan melde på i alle klasser både lørdag og 
søndag. Søndag går i tillegg NM-finalen. Vi ønsker en spennende NM-finale med maks 60 
startende ekvipasjer. Dette vil vi oppnå på følgende måte: 

1: Fjorårets NM-vinner er kvalifisert til å delta direkte i finalen, men må bekrefte ønsket 
start/melde på innen den utlyste påmeldingsfristen for NM, dvs. 5 uker før NM. Påmeldingen 
er bindende. 

2: NM-årets 49 beste ekvipasjer som i løpet av året har oppnådd minst tre premieringer i 
eliteklasse (1-2-3 premie) for minst to dommere får direkte plass i finalen uten ytterligere 
kvalifisering. Resultatene må være oppnådd etter fjorårets påmeldingsfrist til NM gikk ut, dvs. 
fra og med 23 juli 2016. Eier må selv melde seg/hunden på NM-finalen og i påmeldingen føre 
opp de tre beste resultatene for minst to dommere. Resultatene vil bli kontrollert. 
Påmeldingsfristen settes til 5 uker før NM, slik at alle som ønsker å få plass direkte i finalen 
får bekreftet plass før den ordinære påmeldingsfristen til NM-arrangementet går ut. 
Påmeldingen er bindende. 

3: 10 finaleplasser tilbys de beste ekvipasjene fra lørdagens eliteklasse på NM-
arrangementet som ikke allerede har fått bekreftet plass i NM-finalen i punkt 1 og 2. 
Lørdagens eliteklasse dømmes av en dommer som på en ordinær konkurranse. Hundene 
må oppnå premiering (1-2-3 premie) for å komme til finalen. Påmeldingen til NM-finale gjøres 
direkte etter premieutdeling i klassen og er bindende. 
 
NM vil gå etter det regelverket som gjelder på NM-datoen. Når NM-dato er endelig fastsatt 
(12-13 august eller 20-21 august) vil vi informere medlemmene våre. Hege spør aktuelle NM-
dommere når NM-dato er klar. Vi må ha NM-fotograf(er) ved neste års NM! 

Sak 3: NM-2016 
Alle resultater er nå lagt i dogweb og prøven er godkjent av NKK.  
Det gjenstår å få faktura på aktivitetsavgift og betale denne. 

Sak 4: NKK/rallymerker 
Vi inviterer til konkurranse. Hvem tegner det beste merket som kan brukes istedenfor NKK’s 
LP-merker? Den som vinner konkurransen/ blir brukt får en NRL-genser. Nr. 2 og 3 får 
klubbens merke til å sy på. Inger inviterer til konkurranse på FB og hjemmeside. 



Sak 5: Nytt regelverk – tilbakemelding fra NKK 
Nytt regelverk blir lagt ut på høring med det første av NKK og høringsfristen blir i januar. 

Sak 6: Avskjedsgave styreverv 
Er tidligere satt til kr. 200 pr år. 

Sak 7: NRL bør ha fast representant i NKK’s sportshundkomite 
Rally er en stor sport og bør ha fast plass på lik linje i komiteen sammen med AG og LP. 
Hvor mange starter har rally hatt i 2016? Vi vil ha fakta før vi henvender oss til NKK.  
Vi venter til siste stevnet er arrangert og ber NKK om data. Kari Anne jobber videre med 
dette. 

Neste styremøte blir onsdag 2. november klokka 19.30.     Ref: Inger 


