Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb
Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30
Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)
!
1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av agenda
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av regnskap og budsjett 2014
6. Saker fra medlemmer
7. Saker fra styret (Inkludert orientering om aktiviteter og drift for kommende år)
8. Valg av medlemmer til styret
9. Valg av valgkomité
10. Valg av revisor og vararevisor
Det blir servering av kaffe/te, kake, brus og pizza ☺
På grunn av servering så vil vi gjerne vite hvor mange som kommer:
Meld fra på e-post til lajla.lyseggen@getmail.no senest 22.1

VELKOMMEN☺
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Sak 4 Årsberetning 2014

Styret:
I 2014 har styret sett slik ut:
Leder:
Lajla Lyseggen
Nestleder:
Kim Aino Nordbotten
Sekretær:
Camilla Haugsand
Kasserer:
Kari Anne Overskeid
Styremedlem:
Solveig Zetterstrøm
Vara:
Marit Jortveit
I 2014 har styret hatt 6 styremøter på skype + diverse småmøter på facebook og mail.
Styret bruker fortsatt den private facebooksiden en del til diskusjon før møter.
Revisor: Hanne Bache-Mathiesen Henriksen
Vararevisor: Hilde Andrea Nysether
Regelverk:
Nytt Regelverk gjeldende fra 1.1.2014
Saken ble behandlet av Hovedstyret i NKK 29. januar 2014
 6 nye eliteøvelser 

 2 av de gamle eliteøvelsene er justert for å passe inn med de nye 

 Noen forklaringer til øvelsene er forbedret for å unngå misforståelser. 

 Små justeringer av selve øvelsesnavnene, selve øvelsen er uforandret. Det skyldes
at skiltene er revidert for å få mer logiske og mer lik de andre nordiske landene.
Øvelsesnavnene i regelverket er derfor justert for å være lik som tekst på
øvelsesskiltene. 
For mange påmeldte ifht plass og dommerressurser
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning. Se endringer i NKKs fellesbestemmelser i det
nye regelverket. Vi håper at arrangør forsøker å sette på flere dommere der hvor det er
mulighet for mer enn en ring for å slippe å avvise noen. Denne regelendringen vil medføre at
arrangør må sette påmeldingsfristen tidligere enn hva som er gjort hittil, særlig der hvor det
skal bestilles overnatting.
Ikke lov å arrangere dobbeltstevne samme dag
De nye reglene fra NKK sier det ikke er lov til å arrangere dobbeltstevne samme dag. Det
er anledning for samme klubb å arrangere et stevne lørdag og et stevne søndag.
Styret jobber med å forsøke få tilbake dobbelstevner, med kommunikasjon gjennom NKK.
Godkjenning som instruktør i rallylydighet - nye regler fra 1.mars
5. En instruktør må kunne dokumentere undervisning på 40 timer de seneste 2 år.
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Stevner:
2013: Det ble holdt 68 stevner i 2013. 15 av stevnene var NRL sine. Et NRL-stevne ble avlyst i
Mo i Rana pga at bare en deltager var påmeldt. Vi har hatt god inntekt på stevnene. Litt over
kr 100.000 har kommet inn, og det gir en fortjeneste på nesten kr 50.000. Mer detaljerte tall
finnes i budsjett/regnskap.
2014: Det ble holdt 77 stevner i 2014. Det ble søkt om 100 stevner, men pga av
manglene informasjon om nye regler fra NKK, det er ikke er lov å arrangere 2 stevner på
en dag, ble flere stevner strøket.
NRL holdt 5 stevner i 2014. I utgangspunktet var det søkt om flere, men etter
regelendringen satt vi igjen med: Narvik, Trondheim, 2* Morokulien og Vennesla. En
betraktelig nedgang i stevner siden 2013, men en betydelig økning i antall deltagere på
stevner. På NRL sitt stevne på Morokulien var det 135 deltagere.
2015: Det holdes 88 stevner i 2015. NRL arrangerer 7 stevner
Styret planlegger å arrangere Norgesmesterskap (NM) 15. og 16. august i Bø i Telemark. NM
er uoffisielt på lik linje med LP og agility sine NM. I tillegg vil vi arrangere offisielle stevner
begge dager for alle klasser.
Mellomtitler i rallylydighet:
I november ble det vedtatt at det skal innføres mellomtitler i rallylydighet fra og med 1.1.15.
Mellomtitler betyr at man får en tittel i hver klasse når man har oppnådd 3 ganger
førstepremie. Det spiller ingen rolle om flere av resultatene er fra samme dommer.
Titlene i rallylydighet vil være RL1, RL2, RL3 - siden man blir NRLCH i
Eliteklassen. Ekvipasjene har selv ansvar for å sende inn resultatene til NKK.
Særkomite for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen)
Forarbeid:
NRL fikk tilbud om å sitte i en arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av en særkomite i
NKK. Lajla tok på seg denne jobben. Særkomiteens formål ville være i samarbeid med
fagmiljøene å: - gjøre det lettere for de ulike hundesportsmiljøene å ivareta sine interesser
innad i NKK, raseklubber og aktivitetsklubber, utad mot media og samfunn - fremme jevnlig
kompetanseheving og utvikling innen aktiv hundesport - ivareta norsk hundesports
konkurransedyktighet på internasjonale arenaer - bidra til en god og effektiv organisering
av norsk hundesport - fremme et aktivt, sunt og godt hundehold i Norge
Følgende vedtak vedørerende NKKs Særkomite for bruks og aktivitet
(Sportshundkomiteen) ble vedtatt på Hovedstyremøte 15. oktober 2014:
Hovedstyret vedtok utarbeidet og oppdatert mandat pr. 15 oktober 2014 for NKKs
Sportshundkomite. Særkomiteen gis beslutningsmyndighet i henhold til mandatet med
virkning fra 1. november 2014. Tidligere delegasjoner gitt av Hovedstyret skal
videreføres dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. I så fall må SHK fatte særskilt
vedtak om dette.
Representant for NBF (Norsk Brukshundsports Forbund) og RIK (Regler for internasjonale
konkurranser) gis møte- og talerett i den perioden de selv ikke har plass i komiteen.
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Komiteen består av:
 Christian Flørenes – representant for agility (2 år) 

 Arild Eriksen – representant for lydighet (1 år) 

 Erik Engeland – representant for RIK (2 år) - leder 

 Kari Anne Overskeid – representant for rallylydighet (1 år) 

 Maj-Brit Iden - representant for mentaltester (2 år) 

 Magnus André Lund - representant for lure coursing (1 år) 

 Terje Lindstrøm – representant for Hovedstyret 

 Bernt Hinna, NBF, kun møte- og talerett, ikke stemmerett. 
Representantmøte NKK (RS):
Dette året ble NRL, i tillegg til Representantskapsmøtet, invitert til Dialogmøte. Kari Anne
representerte NRL også her. Styret hadde sendt inn varsel om sak som gikk på muligheten for
å få tillatelse til dobbeltstevner, og Kari Anne presenterte saken for Dialogmøtet.
NKK svarte at NRL må ta saken opp via Sportshundkomiteen (SHK).
På RS senere samme dag, ble det ikke tatt opp saker som berører NRL direkte. Referat fra
dette møtet ligger på NKK sine sider.

Instruktører/Dommere:
NRL har godkjent 4 instruktører dette året.
Det er ikke blitt godkjent noen dommere.
Dommerutdanning:
Norsk Rallylydighetsklubb arrangerte første ledd av dommerutdanningen (pkt a) 8.9.-10.august 2014 med 10 deltagere. Kursledere var Solveig Zetterstrøm og Hilde
Nysether.
Dommerutdanningen består av:
1.
Dommerkurs
a. 18 timer teori og praksis.
b. Treningsdømming 40-60 ekvipasjer fordelt på minst 3 uoffisielle
stevner/treninger. Eleven får tildelt en veileder (dommer). Eleven
sender banetegninger i forkant av uoff.stevner/treninger for vurdering
og innspill/hjelp og veileder svarer på spørsmål før og etter
stevnene/treningene. (Må være avsluttet før pkt 3 påbegynnes)
2.
3.
4.

Skriftlig eksamen (ny i 2014)
Skyggedømming sammen med to ulike dommere på to stevner.
Praktisk eksamen: Eleven tegner alle baner og er den fungerende
dommer på ett stevne.

Alle fire punkter må være gjennomført innen en tidsramme på to år.
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Andre saker styret har jobbet med:
Dommerseminar
Dommerseminar den 17-18.januar 2015
Instruktørseminar
Instruktørseminar skal arrangeres i 2015. Marit har laget en egen facebookgruppe
for instruktører.
Instruktørbevis
NRL har laget nytt design og sender ut instruktørbevis til godkjente instruktører som ikke har
fått dette.
Arbeidsgruppe - instruktører, krav for å beholde godkjenningen
Det er laget en facebookgruppe for arbeidsgruppe, men det trengs flere instruktører som
vil være med for å utarbeide krav.
Camilla er med som representant fra styret og lager et informasjonsskriv når arbeidsgruppen
er kommet til enighet.

Dogs4All 14. - 15. - 16. november
NRL ble invitert til Dogs4All av Norges Varemesse. Her hadde vi oppvisning i finaleringen
med 20 ekvipasjer som gikk en klasse 3/elitebane. Kim var speaker og hadde en fortløpende
dialog med Geir Marring for å forklare tilskuerne hva som skjedde i banen. Både før og etter
oppvisningen ble Lajla intervjuet av samme Marring sammen med administrerende direktør
Trine C. Hage fra NKK. Kim, Solveig, Camilla og Kari Anne hadde, gjennom hele helgen,
minikurs og drop-in tilbud til alle som måtte ønske å prøve rallylydighet. I tillegg til dette
hadde vi stand som var åpen fra kl 0700-1800, fredag, lørdag og søndag. Her var det
informasjon, salg av klær, video mm. Vi fikk også anledning til å promotere sporten på radio
Norge, Lajla ble intervjuet av Morgenklubben Loven og Co. Denne helgen var en formidabel
satsing, 23 frivillige møtte opp både til oppvisning og arbeid på standen, og hver og en i
styret nedla nesten 40 timer frivillig innsats hver i løpet av helgen for å få arrangementet til
å bli så bra som mulig.

Salgseffekter/klær
NRL har fått merker, t-skjorter og hettegensere i to farger og i følgende størrelser S-M-L-XLXXL. Hettegenser koster kr 300 (+ frakt) og t-skjorte kr 150 (+ frakt).
Mobilapp
Styret har bestemt å ikke jobbe videre med mobilapp for øyeblikket.
Kim har snakket med utviklerne som skal lage en app for hundeskolen hans som har sagt
de kan integrere rallyskiltene og regelverket i samme app som skal tilbys gratis. Dette syns
styret var en fin løsning.
En mulig løsning i fremtiden om dette ikke blir noe av er å høre med Sverige og Danmark
om oversettelser av deres apper.
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Banetegningsprogram
Styret ønsker ikke å gå videre med dette. Camilla laget mal som kan brukes i PowerPoint.

Laget nytt “hvordan arrangere stevner” hefte
Solveig har jobbet med et oppdatert hefte med tips og informasjon til arrangører av
stevner. Dette ligger ute på NRL sin hjemmeside.
Nye rosetter
NRL har designet nye rosetter. Disse kan bestilles på Rosettfabrikken.

Mvh Styret
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Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2014 og budsjett for 2015
Endelig regnskap for 2014 og revisjonsrapport vil bli lagt ut på NRL sin hjemmeside så snart det er mulig.

Foreløpig regnskap 2014 og budsjett 2015 for NRL

Budsjett 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Noter
Inntekter
Medlemskontingent
Stevneinntekter
Dommerseminar inntekter

(20 000)
(56 000)
(8 400)

(36 650)
(76 050)

(33 500)
(70 000)

1
2
3

Dommerutdanning
Salg av profileringseffekter
Renter
Sum inntekter

(35 000)
(12 000)
(100)
(131 500)

(35 000)
(20 590)

(10 000)
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(168 290)

(113 500)

37 000
12 000
13 000
38 000
23 000
2 000
1 500

69 323
8 051
3 000
25 032
29 819
1 525
659

60 000
10 000
15 000
15 000
5 000
1 500
1 000

2 000
3 000

1 806
6 140
33 790

2 000
4 000

Kostnader
Stevneutgifter
Møter, reiser, administrasjon
Dommerseminar utgifter
Dommerutdanning
Kjøp av profileringseffekter
Kontorrekvisita
Porto, Brev/Gebyrer
Hjemmeside og
regnskapsprogram
Diverse
Representasjon, D4A
Overføring kostnader til neste
år
Sum utgifter
Resultat overskudd /
underskudd:

5
6
7
8

9

868
131 500

180 012

113 500

-

11 722

-
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Noter
1 Til tross for styrets optimistiske antagelser, har medlemstallet økt ytterligere.
2 Morokulien var særdeles vellykket med 134 deltakere, og står for det meste av dette overskuddet.
3 Dommerseminaret ble ikke holdt i 2014, og det ble bestemt at egenandelen skulle strykes.
4 Salget av NRL klær eksploderte i 2014, og vi antar at det vil halveres i 2015
5 Denne forskjellen utgjøres av bl.a aktivitetsavgift som blir høyere desto flere deltakere.
I tillegg har vi hatt dommere langveisfra på egne stevner, og færre sponsorer av premier.
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6 Overføres til neste år, da seminaret ikke er holdt i 2014
7 Kostnader som gjenstår er mentorhonorar. Overføres.
8 Visse størrelser gikk raskt unna, i tillegg handlet vi inn NRL merker.
9 Vi fikk muligheten til å delta på årets Dogs4All, og valgte å takke ja til det.
10 Totalt gikk vi med et lite underskudd. Mye av grunnen til det er Dogs4All.

Sak 6 Innkomne saker fra medlemmer
Saker innsendt av Hilde Arneberg
Forslag 6.1 " Klasse 1 ekvipasjer bruker ikke bånd i konkurranse".
Begrunnelse: synes det er galt at man kan få Bronsemerke om man ikke har kontroll på
hunden i en konkurranse. Det vil også heve ryktet til rallylydighet som konkurranseform.
Forslag 6.2
"Norsk Rallylydighetsklubb sender en henvendelse til NKK om at stevneoversikten for første
del av året må være klar innen utgangen av oktober året før".
Begrunnelse: Det vanskeliggjør medlemmenes mulighet til å planlegge stevner når
oversikten ikke er klar før langt ut i desember. LP - miljøet klarer det, og har sin oversikt
klar på høsten året før. Rallylydighetsmiljøet bør ikke være dårligere av hensyn til sine
aktive. Andre halvdel av året kan være klar f. eks innen utgangen av april.

_________________________

Saker innsendt av Irene Heggen
Forslag 6.3 Fjerne honnør-øvelsen
Grunnen er følgene:
 Den får aldri blitt rettferdig så lenge regelverket er slik som i dag. Man får heller ikke
belønnet, eller gått ned hunden før den skal til honnør øvelsen … dette er veldig lite
hundevennlig. 

 Det blir også urettferdig fordi tiden man står honnør ikke er lik og man får ikke den
samme utfordringen fordi man står for forskjellige hunder. Hvis en ekvipasje bryter
øvelsen etter noen sek så er honnør øvelsen over og den som står honnør får ikke
vist hele øvelsen. 
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 Det står også at denne øvelsen ikke skal plasseres på en slik måte at den som går i
banen ikke skal passere «tett på», men hva menes med tett på? Man får heller
ikke dømt trekk om utøver velger å gi DK, om hunden er urolig og snuser etc. 
Forslag 6.4 Avstand til skiltene- mitt forslag er at man tar bort denne regelen og skriver
litt om på regelverket
Hvorfor er det viktig at avstanden til avslutningsskiltet også må følges? Ser ikke helt nytten
av dette da dette skiltet fort kan komme i veien for utførelsen av selve øvelsen. Når hunden
har satt seg foran fører innenfor riktig avstand vil jo hunden nødvendigvis utføre innkomsten
innenfor sirkelen hvis fører har plassert seg riktig! Det er jo heller ikke mulig å jukse seg til
en bedre tid da øvelsen uansett må foregå ved siden av fører!
Forslag 6.5 Øvelse 407- En rettelse i regelverket
Om hunden setter/legger seg er det Disk om ikke øvelsen repeteres? Dette er en eliteøvelse
som ikke kan repeteres, så denne setningen bør strykes.
Forslag 6.6 Øvelse 412 – en rettelse i regelverket
Regner med at IKKE de samme reglene gjelder her som for matskålene i klasse 2? Det står
jo heller ingenting om dette.

Forslag 6.7 Tidtaking – mitt forslag er at det må bli et krav om elektronisk tidtaking på store
mesterskap
Krav om elektronisk tidtaking? Flere og flere konk avgjøres på tid

Forslag 6.8 IT- mitt forslag er at vi kan bruke IT på alle øvelser.
Fremmer forslag på at IT kan brukes på alle øvelser. Dette for at det skal bli lettere for oss
dommere å skille mellom veldig bra utførte øvelser og mindre bra. Pr. i dag er det kun noen
steder man kan bruke IT og dette blir veldig urettferdig for de som utfører øvelsen perfekt
Forslag 6.9 Hinderøvelsene –3 høyder på lik linje med agility (laveste høyde I alle størrelser)
________________________________________________
Sak fra Inger Handegård
Forslag 6.10: Forslag om fjerning av merker ved oppnådd opprykk i
rallylydighet/alternativ lage egne merker for rallylydighet.
Jeg har en følelse av at utdeling av merker i dag betyr nokså lite for deltakerne men er en
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stor utgiftspost for arrangørene? Dersom min følelse er riktig foreslår jeg at det å dele ut
merker fjernes. Dette med merker blir kanskje enda mindre aktuelt nå som det innføres
muligheten for titler i alle klassene?
Dersom min følelse er feil, foreslår jeg at det utarbeides egne merker for rallylydighet. I
dag brukes de samme merkene som i lydighet, noe jeg har hørt flere synes er litt dumt.

7.

Sak fremmet av styret

Styret ber årsmøtet vurdere om Norgesmesterskap skal være et offisielt stevne? Se
forslag fra LP, agility og HTM. Styret har bedt om at rallylydighet holdes utenfor inntil
det er behandlet av årsmøtet.
Dersom årsmøtet bestemmer at NM bør være offisielt så vil NRL søke NKK om
dette på lik linje som LP, Agility, HTM har gjort.
”Ad. NM for LP, AG, HTM og Rallylydighet.
Noen i miljøene stilte spørsmålstegn ved hvorfor NM for ovennevnte ikke er
offisielle titler. Da KG for Lp, som representerer noen av verdens beste ekvipasjer,
tok kontakt med administrasjon i NKK for å finne ut av det, var svaret at
dressurbarhet ikke ansees som avlsverktøy.
Det oppfatter KG som mildt talt et noe foreldet syn på avl av hunder i dag.
Jamfør den debatt om hundeavl som stadig dukker opp i det offentlige rom.

Det finnes knapt den raseklubb som i sine avlsstattutter ikke legger vekt på
hundens bruksegenskaper og mentale helse.
Vi er kjent med at det fra klubber og forbund stilles krav om
jakt/hundesportsmeritter for å kunne stille/gis cert. på eksteriørutstillinger.
Det at hunden har dressurbarhet og tilpasningsevne er av stor betydning i dagens
samfunn. Med respekt for betydningen av velfungerende hunder oppfordres
Hovedstyret fra undertegnede representanter for LP, AG, HTM og rallylydighet
om å gi offisiell status til disse NM arrangementene.”
Orientering fra styret om aktiviteter og drift i 2015
Det skal arrangeres uoffisielt Norgesmesterskap i rallylydighet 15-16.august i Bø i
Telemark. Dette i tillegg til ordinært offisielt stevne både lørdag og søndag.
Det arrangeres dommerseminar 15-16.januar
Det ble på årsmøtet i 2013 bestemt at det skal arrangeres seminar for instruktører og
dommere i løpet av 2015.
Styret foreslår å arrangere” Rallylydighetsuken 2016” – kurs, treninger og offisielt
stevne. Rallyuken avsluttes kanskje med NM. Dette settes opp på sakskartet
allerede nå pga planlegging.
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Sak 6 Valg av medlemmer til styret
Valgkomiteen har følgende forslag til styre:
Leder:
Hege Fredriksen.
Sekretær:
Camilla Haugsand
– ikke på valg (1 år igjen)
Kasserer:
Kari Anne Overskeid – ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Solveig Zetterstrøm – ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Kim Aino Nordbotten eller Inger Handegård
Vara:

Kim Aino Nordbotten eller Inger Handegård

Det er anledning til forhåndsstemme ved valg, se vedlagte valgseddel.
(ikke mulig å stemme på andre saker som skal behandles på årsmøtet).

De som ønsker å forhåndsstemme legger sin stemmeseddel i lukket konvolutt inne i en
annen konvolutt. I den ytre konvolutten legges et ark med avsender sitt navn.
Konvolutten med stemmeseddel skal åpnes på årsmøtet.

Sak 7 Valg av valgkomite
Kandidater:

Inger Sjuls Thoresen, Lise Storelid og Lajla Lyseggen

Sak 8 Valg av revisor og vararevisor
Kandidater:

Gunni Fiane (revisor) og Hilde Nysether (vararevisor)

Annet
Utdeling av Hederspremier - HP for 2014
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Stemmeseddel valg Norsk Rallylydighetsklubb
Brukes både ved forhåndsvalg og for å stemme på årsmøtet
De som ønsker å forhåndsstemme legger sin stemmeseddel i lukket konvolutt inne i en
annen konvolutt. I den ytre konvolutten legges et ark med avsender sitt navn.
Konvolutten med stemmeseddel skal åpnes på årsmøtet.

Det skal velges ny leder:

Leder:

Sett kryss om du stemmer på
Hege Fredriksen.

kandidaten:

Det skal velges ett styremedlem og et varamedlem:

Styremedlemmer

Kandidater:

Skriv styremedlem eller
varamedlem i ruten under om

Inger Handegård
Kim Aino Nordbotten

du stemmer på kandidatene:

Det skal velges revisor:
Revisor:
Vara revisor

Sett kryss om du stemmer på
kandidatene:
Gunni Fiane
Hilde Nysether

Det skal velges tre til valgkomite:

Sett kryss om du stemmer på
kandidatene:

Birte Sjuls Thoresen
Lise Storelid
Lajla Lyseggen
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Veitvet Bowlingsenter
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