
 
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
11.mai 2016     kl. 19.00-20.08 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Inger Handegård, Kari Anne Overskeid, 

Solveig Zetterstrøm, Camilla Haugsand, Irene Aspen 
 

Meldt frafall:   
 
Sak 1: Pall til NM 

Vi trenger en bedre pall med 1-2-3.  

Camilla skal til Bø med det første og sjekke hva som finnes i området. 

Sak 2: T-skjorter med NM-logo 

Vi har ikke designet klart ennå…  

Solveig spør Eirunn Oppheim om hun kan tenke seg jobben. 

De som vil ha tilsendt T-skjorter må betale porto. 

Sak 3: NM-kvalik 

Kvaliken går først – de som ikke går kvalik går sist i klassen. 

Camilla sender ut svar på spørsmål vi har fått. 

Sak 4: Premier til NM 

Vi jobber videre med oversikt av premier. 

Irene, Camilla og Solveig har kontakt. 

Sak 5: Instruktørgodkjenninger 

Hanne Trøan er godkjent som instruktør 

Dagrun Brandvik er godkjent som instruktør 

Vi har fått en søknad om dispensasjon. Den blir ikke imøtekommet. 

Vi gir generelt ikke dispensasjon for de kravene vi har. 

Solveig sender ut svar til alle. 

Sak 6: Dommergodkjenning 

Christine Røkaas innstilles av styret som dommer og dette sendes over til NKK. 

Solveig sender informasjon til dommer. Hege sender innstilling til NKK. 

Sak 7: Høring fra lovutvalget i NKK 

Frist for uttalelse er 10. juni.  

Hele styret må grundig lese gjennom høringen og dele kommentarene med resten av 

styret. Kari Anne ser på dette etter 23. mai. 

  



 

 

Eventuelt: 

Saker fra forrige møte: 

Sak 4: Jakker med klubbens logo 

Solveig jobber videre med jakker fra Klestrykk 

Viktig med jakker i mange størrelser. Vi må ha mål i cm bryst + hofte. 

Har vi behov for mange lommer! 

Aktuelt med jakker med logo + skrift dommer eller instruktør. 

Sak 5: Bruk av skiltene til klubben til ”bane-app” 

Hege har gitt positiv beskjed. 

Sak 7: LP-merker som brukes i rallylydighet 

Hege har kontakta NKK for å høre om vi kan bruke egne merker. Det kan vi men vi 

må finne en ønsket form på merket. Vi spør om vi kan få hjerteform/pil/skilt eller?  

Vi diskuterer videre på FB. 

Sak 8: Brev til instruktørene 

Hege sendte mail til instruktørene 13. april.. 

 

 

Nytt møte: 8. juni Kl 20.30  

Kari Anne oppretter arrangement 

Utsatte saker legges inn. 

 

 

 

 

 

 


