
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype nr. 09/2020 
 
Dato: 13.07.2020     Klokken:  19:30-21.00 
 
Tilstede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Elin Tengs, Anette B. Nordby, Vibeke 

Pettersen, Inger Dragland (ank. kl 20:11) 
 

Frafall:   Maylinn Luu 
 

Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

 Nye saker    

 Gjennomgang forrige møtereferat  
Møtereferat godkjent – kan publiseres 
 

Anneli   

55/20 Godkjente instruktører 
Kristin Svendsen, Narvik 
Karen Årseth, Skedsmokorset 
 
Alle godkjent. Publiseres på web. 
  

Anneli   

56/20 Div. saker fra RVG 
 
Utenlandske hunder bør få konkurrere i 
Norge i tilsvarende klasse som i eget 
hjemland, slik det er for norske hunder som 
reiser til utlandet for å konkurrere. NRL 
mener at vi kan åpne opp for dette - sak 
oversendes NKK  
 

◼ Dette skrives inn i regelverket til 
revisjon.  

 
NOX hunder bør kunne oppnå mellomtitler /  
få inn mestertittel som i Sverige/Danmark for 
blandingshunder – innhente mer informasjon 
om hvordan dette fungerer i de andre 
landene 
 

◼ NRL lager sak om eventuelle 
rallydiplomer for årsmøte 2021. 
Rallydiplomene vil være per klasse og 
åpen for alle. Diplomene vil hedres på 
årsmøte ved nevning i årsmøtepapirer 
men kun HP utdeles på årsmøte. 

 
Innføre mellomtittel RLE for tre førstepremier 
i Eliteklasse (de som ikke har oppfylt 

   



utstillingskrav) – sende mail til NKK og høre 
om det er mulig 
 

◼ Dette skrives inn i regelverket til 
revisjon. 

 
For hunder bosatt i Norge skal premiekrav fra 
utstilling være oppnådd i Norge, for 
utenlandsk rallychampion bør 1 cert være 
utløsende for norsk rallychampionat – sende 
mail til NKK 
 

◼ Første delen skal ikke være med. 
Neste del er inkludert i dagens ordlyd 
iht. regler for championat. 

 
Dommerutdanningen – jobber videre med 
dette 
 

◼ Anneli purrer svar fra koordinatorer 
her.  

 
Spørsmål om seniortilpasning – mer research 
er nødvendig 
  

◼ DK har egen klasse for senior med 
egen sammensetning og vilkår. 
Offisiell klasse. Denne kan gjøres 
veldig lik den danske seniorklassen. 
Ina setter sammen et forslag til den 
norske seniorklassen som godkjennes 
av styret før den sendes til dommerne 
for avstemming.   

 
  

57/20 Høring NKK trinn III 
◼ Dette er noe vi ikke ser på i dag, men 

heller holder en finger inn på Trinn II. 
 
Trinn II følges opp etter NM av Ina / Anneli / 
Vibeke.   
 

 
 

  

58/20 NM 
Gjennomgang av deltaljer til NM;.  
 

   

 Eventuelt 
 
Dommerseminarinfo og datoer legges i 
dommergruppa. Inger sender søknad til NKK 
så fort dato er klart.  
 
NKK kurs akademiet – dette er en sak styret 
ønsker å la bero til sen-høsten. Dette pga 
mye jobb med NM og regelverksrevidering.  
 

   



 

Neste styremøte blir 19.august kl. 1930. Anneli kaller inn.      

 


