26.08.2015  Styremøte Norsk Rallylydighetsklubb
Skype
Tilstede:
Hege Fredriksen
Inger Handegård
Kari Anne Overskeid
Camilla Haugsand
Solveig Zetterstrøm

1. Evaluering av NM og NM 2016
 NRL fortsetter med NM.
 Spør Bø og Sauherad om de vil være med til neste år.
 Dato: 20. og 21. august
 Sted: Sanda Camping Bø i Telemark.
 Kart, tidskjema og dommere på invitasjonen.
 NM skal ikke inn i regelverket enda.
 Lengre påmeldingsfrist. 1 mnd.
 Oppmerket hvor telt skal være, samt avstand. Lengre enn 3 meter.
 Bedre skiltholdere. Låne/leie skiltholdere som tåler vind og regn.
 Kvalifisering, åpen for alle som har en 1 premie i elite.
 200 poeng * 5 får direkte plass i finalen.
 Fjorårets NM vinner har garantert plass i finalen.
 30 plasser i finale. Om noen har lik poengsum i kvalik så kommer alle med.
 Informasjon ang dømming av NM kvalik og finale på invitasjon. 2 dømmer og
resultatet blir delt på 2. Delt poensum blir registrert hos NKK.
 Overdommer rollen uklar. Overdommeren skal ha klart mandat. Kari Anne skriver et
skriv for klarere rettningslinjer for overdommeren.
 Flipover med alle startnummer hvor startnummer blir krysset av for den som går.
 Minne inkludert i påmeldingsavgiften i NM.
 Frist for melde opprykk på inn i regelverket. Styret legger dette frem til ending i
regelverket.
2. Regelendring
 Legger ut på fb og hjemmeside, samt sender på mail at man kan begynne å sende
inn forslag til regelendringer.
 Regelendringene blir sendt videre til en arbeidsgruppe som går igjennom forlagene.
 Arbeidsgruppe blir satt sammen av erfaren dommer, ny dommer og erfarne
deltakere. Dem som melder seg må være klar over at krever en del egen innsats.
Arbeidet vil foregå på egen fb gruppe og skype. Så alle må ha denne teknologien
tilgjengelig.
 Camilla lager skjema hvor man kan legge inn forslag til regelendringer.
3. Dommerutdanning

Hege har laget skjema som må godkjennes av styret før det sendes til dommere.
4. Innkommende sak
Sendes inn til NKK med et notat fra NRL.
5. Formål for NRL
Vi har en en åpen del i regelverket på formål.
Inger har skrevet forslag.
Styret leser igjennom, kommer med forslag og godkjenner.
6. Evt.
7. Neste styremøte
23. sep kl. 20
Inger lager arrangemang.

