
 
 

Referat årsmøte NRL 2016 

 

Dato: 27.02.2016  Kl. 15.00 - 17.15 

 

Tilstede: 

● Camilla Haugsand 

● Kari Anne Overskeid 

● Hege Fredriksen 

● Solveig Zetterstrøm - dro 16.30, men leverte stemmeseddel 

● Karianne Fog Heen 

● Lene Kleven 

● Vivi Kleven 

● Anneli Bentsen 

● Morten Bentsen 

● Ranja Askjer 

● Christine Røkaas 

● Lajla Lyseggen 

● Rita Helen Kleven 

● Roger Fredriksen 

● Eva Lynn Karstensen 

● Mari Nagel-Røkholt 

● Fredrik Nagel-Røkholt 

● Maria Opstad 

● Steinar Øiseth 

● Christina Berman 



  

20 stk stemmeberettiget ved oppstart 

1 forhåndsstemme  

1 fullmakt 

 

1. Konstituering av årsmøtet 

  

1.1 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

  

1.2 Godkjenning av agenda 

Godkjent 

  

2. Valg av møteleder og referent 

Møteleder: Kari Anne Overskeid 

Referent: Camilla Haugsand 

  

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

Eva Lynn Karstensen 

  Christina Berman 

  

4. Godkjenning av årsberetning 2015 

 Godkjent 

  

5. Godkjenning av regnskap for 2015 og budsjett 2016 

  Godkjent 

 

Kommentar: Dommere burde  ikke betale egenandel for dommerseminar. Positivt for alle utøvere at 

dette er noe alle dommere kan bli med på gratis.  

  

6. Saker fra medlemmer 

Ingen innkomne saker fra medlemmer. 

  

7. Saker fra styret 

7.1 Godkjenning av ny lovmal 

Godkjent 

  

8. Orientering fra styret om aktiviteter og drift 2016 

8.1 Endring av regelverket 01.01.2017 

Roger Fredriksen, leder av regelverkgruppen, legger frem et sammendrag av nytt regelverk 

for Rallylydighet 

 

Gruppen har hatt 14 møter på skype til nå. 

86 forslag var kommet inn til fristens utløp. 

Regelverkgruppen går igjennom hvert og enkelt forslag nøye. 

 



Regelverkgruppen har lagt vekt på følgende punkter: 

● Redusere disk (Innføre HT - høyt trekk og flere repetisjoner) 

● Gjøre regelverket lettere å forstå 

● Gjøre trekkene mer generelle, slik at det blir lettere å forstå hva som kan gi trekk (for 

eksempel IT trekket) 

● Beholde mangfoldet av ekvipasjer 

● Utvikle øvelsene i klassene oppover 

  

 Hva er fjernet: 

● Sidesteg i  klasse 1 

● Honnør 

● Korrigering uten trekk på matskål. Dvs. ikke lenger mulig å korrigere hunden på 

denne øvelsen siden dette går i mot verdigrunnlaget til rallylydighet.  

  

 Hva er lagt til: 

 

Viktig å påpeke at dette fortsatt er et utkast, enkelte øvelser kan fortsatt bli flyttet på, fjernet eller 

lagt til, da helheten i regelverket er viktig for gruppen.  

 

● 2 nye trekk, HT og Helhet 

  HT - høyt trekk - 10 poeng. 

  Helhet - 5 poeng - helhetsinntrykk av ekvipasjen.  

● 1 repetisjon mer i alle klasser (Gir HT og R trekk) 

  HT om man bruker denne siste repetisjonen.  

● 2 øvelser i klasse 1: Sitt vri90 V 1 steg, Snurr 

● 4 øvelser i klasse 2: Direkte Dekk frem, DD høyre, DD venstre, Rett tunnel 

● 8 tall mat blir til 8 tall fristelse (1 matskål og 1 leke) 

● 2 øvelser i klasse 3: Sitt-Dekk-Stå ved holdt, Sidebytte synkron høyre 

● 2 øvelser flyttes ned fra elite: Sidebytte bak og Sidebytte helt om mot hverandre 

● Ny øvelse: 360 rundt fører. 

● 2 nye øvelser i Elite: Sitt under marsj-gå rundt, Sidebytte synkron venstre 

● Klasse 3 og Elite - Inntil 3 flytende øvelser fra klasse 1 kan utføres i sakte og/eller 

springmarsj 

● Klasse Elite, Inntil 5 øvelser som normalt utføres på venstre side, kan komme på 

høyre, regnes da som Elite øvelse.  

 

Kommentarer og spørsmål: 

● Fint at man ser en helhet og starter oppbygging av øvelsene i tidligere klasser. 

● Helsemessig fint at man innfører høyreføring 

● Positive til at man innfører HT 

● Bra at man ikke endrer så mye i kl. 1 så det er fortsatt en lav terskel for å starte.  

● Spørsmål ang. frivillig å bruke halsbånd i kl 1. Dette ble tatt opp i regelverkgruppen 

og gikk ikke igjennom.  

● Spørsmål ang. 8-tall fristelser. Hvor stor kan leken være? Det vil komme en 

definisjon i regelverket og ut i fra det er det opp til dommer å bestemme.  



● Spørsmål ang.  utførelse av Sitt - dekk - stå ved holdt. Denne øvelsen vil være som 

126, men ved holdtene skal hunden først sitte, deretter dekke og tilslutt stå. 

● Spørsmål ang. utførelse av 360 rundt fører. Hunden skal løpe rundt fører 360 grader. 

● Spørsmål ang. hva som menes med flytende øvelser som kan utføres i 

sakte/spingmarsj. Regelgruppen har gruppert og definert de ulike øvelsene i 

regelverket. F eks. flytende-, agility-, kjegle øvelser. Dette vil komme tydelig frem i 

regelverket. Om fører har handikap som gjør det vanskelig må man søke til arrangør 

som nå og gi dommer beskjed. 

● Spørsmål ang. når det nye regelverket blir ferdig. Regelverkgruppen vil sende sitt 

forslag til styret så fort de er ferdig. Det nye regelverket blir så lagt ut på NRL sine 

hjemmesider når det sendes til sportshundkomiteen for godkjenning. På denne 

måten får utøvere mulighet til å sette seg inn i dette i god tid. Om det blir godkjent 

gjelder det fra 1.1.2017 

  

8.2 Norgesmesterskap 2016 

Ingen kommentarer  

8.3 Dommerseminar 2017 

 Ingen kommentarer 

  

9. Valg - styret 

Styret 2016 består av: 

Leder: Hege Fredriksen - ikke på valg 

 Nestleder: Solveig Zetterstrøm - valgt for 2 år 

Sekretær: Inger Handegård - ikke på valg 

Kasserer: Kari Anne Kari Anne Overskeid - valgt for 2 år  

Styremedlem: Camilla Haugsand - valgt for 2 år 

Vara styremedlem: Irene Aspen - valgt for 1 år 

  

10. Valg - revisor og vararevisor for et år 

Valg revisor 

21 stemmer Hilde Nysether- revisor 

1 stemme Gunni Fiane - vara revisor 

  

Valg vara revisor 

21 stemmer Gunni Fiane - vara revisor 

1 stemme Hilde Nysether - revisor 

 

Revisor 2016 - Hilde Nysether 

Vara revisor 2016 - Gunni Fiane 

  

11. Valg - valgkomité 

Valgkomité 2016 består av: 

Lajla Lyseggen 

Birthe Sjus Thoressen 

Eva Lynn Karstensen 



  

12. Utdeling av Hederspremie 2015 

 

Signaturer 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Eva Lynn Karstensen  Christina Berman Camilla Haugsand (referent) 

 

 

 

 


