
 
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Skype  
1 august  2016      kl. 19.30-22.15 
 
Tilstede:  Hege Fredriksen, Kari Anne Overskeid, Solveig Zetterstrøm, Irene 

Aspen (vara), Inger Handegård, 
Meldt frafall:   Camilla Haugsand 

Sak 1: Forslag til nytt regelverk 
 
Utkast til nytt regelverk mottatt fra arbeidsgruppa 28. juli. 

NRL-styret har gjort følgende endringer i arbeidsgruppas utkast til nytt regelverk. 

Naturbehov – endres til gjør fra seg stedet der dette er omtalt. 

Banestørrelse – dispensasjon. Tilføyes at man søker NRL FØR arrangør søker NKK om å 
avholde stevnet. 

Transportetappene – teksten endres litt og tekst fra dommerpresiseringene settes inn.   

Holder ikke posisjonen lenge nok under poengtrekk – ta vekk eksempel 

Premier – det anbefales 1/3 dels premiering – uavhengig av premiegrad.  
Ikke bare de med 1. premie kan få premie. 

Definisjon stasjonær uøvelse – det tilføres og/eller på stedet 

Innkallingsøvelser – ikke går fra hunden – men forlater hunden – kan også være springer 
fra.  

Øvelse 121-122 må få lik tekst 

Matskål/leke – det var enighet i at å ta leke/matskål ikke skal være disk men høyt trekk 
(pluss trekk for øvrige ekstrakommandoer) 

219 – høyreføring – feil i utkastet - endres 

304 – fjerne ordet umiddelbart 

306 – tunnel i bue – få inn i helt strukket ut. Utstyrslista – sandsekker. 

Høyreføring i eliteklasse – uenighet i styret. Vedtatt med knapt flertall er at det maks kan 
være 5 øvelser med høyreføring som i forslaget. 

Høyreføring i eliteklasse i kombinasjon med øvelser i sakte marsj/springmarsj fra klasse 3 – 
begge deler kan kombineres. Dette må tydelig komme frem i regelverket.  

Kapittel 10.5 – nytt underkapittel med alle skilt-tegningene 



 

 

 

Kari Anne gjør rettingene etter vedtak i styret. 

Hege/leder sender rettet regelverket inn til NKK. 

Forslag til nytt regelverk blir lagt ut på klubbens hjemmesiden når NKK gir klarsignal om 
dette. 

Inn i dommerutdannelsen: 

Dommer dømmer videre etter disk der dette er mulig.  

 
Inn i arrangørveileder  

Tidtaking – ekvipasje er hund OG fører. Tiden starter/stopper når BEGGE har passert 
start/mål. 

Beskrive at tunnel lagt i sving bør støttes av fire sandsekker. 

 

Sak 2: Takk for jobben til arbeidsgruppa for nytt regelverk 

 

Styret takker arbeidsgruppa for et grundig arbeid og vil påskjønne for et krevende arbeid 

med å dekke middag og reise for medlemmene til årsmøtet 2017. 

 


