27.05.2015  Styremøte Norsk Rallylydighetsklubb
Skype
Tilstede:
Hege Fredriksen
Inger Handegård
Kari Anne Overskeid
Camilla Haugsand
Solveig Zetterstrøm
1. NM
Antall deltagere pr. 27.05.2015
Camilla tar ansvaret og er stevneleder. Fordeler oppgaver.
Påmeldte til nå: 37
Sette på invitasjon tidsfrist og hvor man kan melde opprykk.
Kvalikrunde  hva om få kommer igjennom til finale?
Urettferdig om vi velger å gi disk en ekstra sjanse. Gjøre det på denne måten dette året og
revurdere det til neste år hvordan man gjør det da. 3 * 200 poeng i elite automatisk
finaleplass f. eks.
Dommere planlegger bane selv
Passe på at det er mat på hyttene. Spesielt til de dommerne som ikke har bil.
Dommere som kommer med fly. Hvordan kommer dem seg til Bø?
Hvor mange ringer skal vi ha? Gjøre ekstra stas på finaleringen. Solveig tar seg av dette og
sjekker ut området nå til helgen. Tar bilder og hører om hvilke område vi har tilgjengelig.
Lage annonse ang. standplass. Pris for standplass er premier til konkurranse.
2. Rekruttregelverket
Fjerne setningen “se nkk’s fellesbestemmelser” til ”hunden må være frisk og vaksinert”
Rekruttklassen er ment for å rekruttere mennesker til sporten.
Hege går igjennom og kommer med et eksempel til godkjenning.
3. Instruktørgodkjenning
Siv Omholdt og Nina Tandberg godkjent
4. Påmeldingssystem fra Lars Olav Torvik (se sak her på facebook)
Er dette noe vi kan ta stilling siden vi er under NKK
10% er dyrt.

Påmelding fungerer slik som det er i dag.
Positiv tiltak og noe han kan tilby som en privat aktør til klubbene, men ikke noe vi kan
pålegge eller reklamere for.
5. Hjelpeinstruktør
En av punktene for godkjenning av rallylydighetsinstruktør gjennom NRL er at man har en
instruktørutdannelse i bunn.
De 10 timene som hjelpeinstruktør er derfor ikke ment for å utdanne instruktører, men for å
gi et innblikk i hvordan godkjente rallylydighetsintruktører setter opp kurs og underviser.
Det er opp til den allerede godkjente rallylydighetsinstruktøren som tar inn hjelpeinstruktør
hvor aktiv hjelpeinstruktøren skal være. Vi i styret mener at det å observere kan være like
nyttig som ha en veldig aktiv rolle. Pauser osv skal ikke telles med i tiden.

Nytt styremøte: 24. juni kl. 20
Inger lager arrangement på styret sitt side :)

