Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype nr. 9/2019
Dato: 17/9/19

Klokken: 19:30-21.00

Tilstede:

Anneli Kjeserud, Ina Wold Eriksen, Elin Tengs, Inger Dragland, Anette Buind Nordby,
Maylinn Luu

Frafall:

Kari Anne Overskeid

Saksnr:
50/19
51/19

52/19
53/19

54/19

Sak:
Nye saker
Intern styresak
Kritikk av dommer i sosiale medier
Deltakere legger ut facebookstatuser hvor det settes spørsmålstegn på
dømming – en del negative kommentarer rettet mot dommer.
Det oppleves som dumt at deltakere ikke benytter seg av muligheten til å
spørre under prøven.
Dogs4All 2019
Gjennomgang av gjøremål før Dogs4All
Innkomne søknader til NM 2020
Åsnes HK – har fått tilsendt informasjon
Averøy & Eide – har fått tilsendt retningslinjer
Arendal – har fått tilsendt retningslinjer
Det vil være en del utgifter som legges på arrangørklubben. Frist er
1.oktober. Informasjonen som sendes ut til arrangørklubbene bør
revideres.
Kvalifisering til NM 2020
Finalen vil bestå av 40 ekvipasjer
- 25 plasser fra forhåndskvalifisering (inkl. fjorårets NM vinner)
- 15 plasser fra kvalifisering lørdag før NM finalen
For å kunne skille disse 15 i forhåndskvalifiseringen så økes kravene:
5 x premiering (oppnådd poeng) i eliteklasse for 5 forskjellige dommere.
Resultatene må være oppnådd etter fjorårets frist til forhåndskvalik.

55/19

På denne måten blir det større jag etter flere 200 poengere utover bare 3
stk og vi får skilt klinten fra hveten raskere.I nordisk kvalik i år var det 3
stk som hadde 6x 200 poeng men kun 3 av disse resultatene var for
forskjellige dommere.
MERK! Denne saken er dementert og antallet i finalen består men vi
har gått tilbake til 3x premieringer.
Evnt.
Nye instruktører
- Elin Evensen
- Martha Aase
NRL honorar – dommere
Dommere kan ikke lenger motta ekstra betaling som tidligere. Ref. vedtak
i SHK.

Neste styremøte blir 8/10-19 1930 - Anneli kaller inn.
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