
Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb 
Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 

 
 
Til stede:  
Hege Fredriksen,  
Solveig Zetterstrøm, 
KariAnneOverskeid, 
Ylva Christensen, 
Lajla Lyseggen, 
Birthe Thoresen, 
Gro Børrud, 
Marit Jortveit, 
Karianne Fog Heen, 
Toril Fidje, 
Merete Kristensen, 
Kate Tangnes, 
Hilde Nysether, 
Lene Kleven, 
Steinar Øiseth, 
Roger Fredriksen   
Irene Heggen 
17 stemmeberettigede 

 

Sak 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet.  

a. Innkallingen ble godkjent 
b. Agendaen ble godkjent 

 
Det ble informert at det i 2013 er 67 stevner. Rosetter og sløyfer til Nrl 
stevnene ble delt ut til kontaktpersonene (16 stevner).  
 

Sak 2. Valg av møteleder og referent 
 

Møteleder: Lajla Lyseggen 
Referent: Hege Fredriksen 
 
 

Sak 3. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 

Protokoll skal til Merete Kristiansen og Hilde Nysether 
Tellekorps: Hilde Nysether og Kate Tangnes 

 

Sak 4. Godkjenning av årsberetning 
 



Årsberetning ble godkjent 
 

Sak 5. Godkjenning av regnskap 
Regnskap ble godkjent. 
 

 
Sak 6. Budsjett 
 

• Dommerseminaret skulle vært tatt med i budsjett i 2012. Dette ble ikke 
ordnet da det ikke var kasserer i det tidspunktet.  

• Medlemskontingenten er satt lavere på budsjettet i 2013 da vi er 
kommet inn i nkk og medlemmene ikke nødvendigvis behøver være 
medlem i nrl for å delta på stevner.  

 
Sak 7. Saker til behandling fremmet av styret 
 
Alle ekvipasjer som oppnår championatkravene med unntak av utstillingskravet skal 
motta hederspremie – HP- fra Norsk rallylydighetsklubb. Fører må være medlem av 
NRL 
 

• Når styret får NKKs krav vil styret formulere kravene til å oppnå HP.  
• Det er ment som en erstatning for NRL championatet som har vært delt ut 

frem til 2013.  
• Man kan kun få HP en gang, og må være medlem i NRL under alle 

kvalifikasjoner 
• Premie ble foreslått kobbel med tekst og rosett eller pokal.  
• Deltagere må sende inn resultatene selv, til NRLs styre 

 
Stemmer:  
For Mot  Blank 
17 0 0 
 
Forslaget ble vedtatt.  
Det ble i tilegg opplyst om at NKK-championatet ikke kan deles ut ved 
stevnene. Da dette skal det søkes NKK om. Certsløyfer kan deles ut.  
 
 

Sak 8. Innkommende saker fra medlemmer 
 
Forslag 1.  Forslag om Tittel sendt inn av Karin Rønnåbakk 



Mange av klubbens medlemmer har fått gleden av å bli kjent med denne flotte 
sporten. Etter at NRL er tatt opp i NKK ser vi at de hundene som ikke kan vise til 
utstillingsresultater ikke kan oppnå championatstittel. Dette er synd for de som 
trener og arbeider med sine hunder med dette målet for øyet. Derfor foreslår vi en 
tittel 
Internt i NRL som f.eks. "Norsk Vinner av året X". 
	  

Dette faller bort pga enstemmig flertall på sak 7. 
 
Forslag 2. Skiltendring fra Berit Småland 
 
Del 1.   
Jeg foreslår endring i skiltene som angir helt om. Det er 7 ulike måter å ta en 180 
graders vending på. For å gjøre det enklere for utøverne foreslår jeg å endre teksten i 
tillegg til å endre utformingen på symbolene. 

I 270gradersvendingene og i 360 skriver vi nettopp det. 
Jeg ønsker at vi skal kalle det 180gradersvending høyre/venstre. Symbolet for 
Øvelsen 108 – 180 grader høyre 
	  
Endring i skilt 108,109,209,210,211,212 og 218.  
Med forbehold om at det settes inn tegnet for ”grader” på alle skilt og ordene: ”og frem” på 
skilt 211 og 212 
 

Det ble bestemt at vi skulle stemme over hvert enkelt skilt.  
Skilt nr For Mot Blank 
108 14 3  
109 14 3  
209 16 1  
210 16 1  
211 16 1  
212 15 2  
218 3 13 1 
 
Dermed ble det flertall for å ordne skiltene i Del 1 innsendt av Berit, men ikke 
skilt 218.  

 
Del 2 
Forslag om å endre øvelsene 114,115,116 og 117. Jeg synes sitt foran Høyre/venste sitt burde 

hete sitt foran. Og fordi ekvipasjen ikke kan fortsette direkte frem flyttes øvelsene 205,206,	  
207 og 208 ned til klasse 1 

Stemmer: 
 
For Mot  Blank 
1 11 5 
Forslaget falt. 
 



 
 
 

Da forslag 1 falt stemte vi om å endre ordene i skilt:  
”Avslutt” til ”sitt”:  

Stemmer: 
 
For Mot  Blank 
17 0 0 

 
 

Forslag 3 innsendt fra Hege Fredriksen 
 

Del 1.  Fjern lydtrekket da dette er et vanskelig trekk. 
Stemmer: 
 
For Mot  Blank 
5 5 7 
 
Forslaget falt. 
 

Del 2. IT på førerens steg på skilt 127 og 217 
Stemmer: 
 
For Mot  Blank 
15 0 2 
  
Forslaget ble vedtatt.  

 
Del 3. Definisjon av kommando burde settes inn i regelverket : 

 
Stemmer: 
 
For Mot  Blank 
9 3 5 
 
Dette ble vedtatt og førte til ny avstemming, der forlag fra Hege er at 
definisjonen på kommando må være kort. 
Kommandoen skal defineres som kort, og evt verbal og tegn – kommando skal 
gjøres samtidig. 
  
 
 
 
Stemmer:  
 



For Mot  Blank 
17 0 0 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Del 4. Hvor langt etter et skilt kan øvelsen utføres? 
Forslaget trekkes 
 

Del 5. Ved vegring på slalåm burde det stå i regelverk at man kan gå inn på pinne som ble 
feil. 

Stemmer:  
 
For Mot  Blank 
15 0 2 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 

Del 6. Det burde stå i regelverk at ved repetisjon må man gå tilbake til utgangen av forrige 
skilt.  

 
Stemmer:  
 
For Mot  Blank 
17 0 0 
 

Forslaget ble vedtatt. Formuleres heller at en repetisjon må gjøres tydelig. Ta ny 
inngang til skilt e.l  Styret ser på formulering 

 
Del 7. Løping i banen da siste skilt er hinder. 

Stemmer:  
 
For Mot  Blank 
4 5 8 
 
Forslaget falt 
 

Del 8. På skilt med vendinger fremmes forslag om å få inn beskrivelse av øvelsen: 
”ekvipasjen skal så langt som mulig snu på stedet” 

 
Stemmer:  
 
For Mot  Blank 
0 16 1 
  
Forslaget falt.  
 



 
Del 9. Honnør øvelsen må få en beskrivelse på hvordan den dømmes 

 
Forslaget ble trukket da samme sak er kommet fra dommergruppe.  
 
 

Del 10 Ved høyre avsluttningsskilt burde det komme ei forklaring i regelverket hvordan man 
går, slik som på venstre avsluttningsskilt. 

 
Forslaget trekkes. 

 
Merknad: Merete Kristensen forlater årsmøtet og det vil være 16 stemmer totalt 
heretter.  
 

Forslag fra arbeidsgruppe - nye eliteøvelser.  
 Del 1  
Ønsker årsmøtet nye øvelser i eliteklassen? 

 
Stemmer:  
 
For Mot  Blank 
16 0 0 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 

Del 2. Hvilken øvelser skal inn i elite? 
 
Det ble foretatt en avstemming av de innsende eliteøvelsene. Resultatet ble at de seks 
øvelsene under ble stemt frem.: 
 
Øvelse 3 ”sitt-gå i fra-kall inn over hinder” 
Øvelse 10 ” Innkalling fra matskål” 

Forslag 1 (hund sitter igjen ved matskål):  9 for 
Forslag 2 (hund kalles inn mellom matskåler): 7 for  
Dermed ble det forslag 1 

Øvelse 1 ”Helt om mot hverandre” og ” Helt om fra hverandre” 
Dette er da to separate skilt 

Øvelse 7”Dekk under marsj-kall inn”  
Det må tilføres :kall inn under marsj  

Øvelse 5. ”stå. Gå i fra, avstandskommandering med sitt, kall inn” 
Det må spesifiseres at innkallingen rett på plass og valgfri avslutning 
 
Øvelse 2-4-6-8-9 faller da bort. Da er det 6 nye skilt i eliteklassen. (Øvelse 1 er 
to skilt)  
 

Del 3.  



Hvordan avslutte sidebyttene?  
3 valgmuligheter:  
1. Må avsluttes med et nytt sidebytteskilt. 

Stemmer:  
 

For Mot  Blank 
13 1 2 

Forslaget ble vedtatt.  
 Dermed ble ikke de neste to mulighetene stemt over.  

2. Kommando tilbake før neste skilt 
3. Høyreføring videre i banen 

 
Det blir da 4 sidebytteskilt i elite. Det er da bestemt at de gamle sidebytteskilt i 
elite og de to nye skilt (øvelse 1) må avsluttes med et nytt sidebytteskilt. Tekst på 
sidebytteskiltene må da ordnes. Før byttet man sidebytte og byttet tilbake på 
samme skilt. Nå vil det dermed stå på sidebytteskiltene at det kun er et sidebytte. 
 
 

Forslag 4. Sent inn fra Bente Fredriksen på vegne av flere dommere.  
Honnørøvelsen må få en bestemt måte å dømmes på. Det er tre punkt som diskuteres og 
stemmes over.  

 
Del 3. Øvelsen utgår.  

 
Stemmer:  
 

For Mot  Blank 
9 6 1 

 
Da årsmøtet er usikker om NKK vil godta at en øvelse blir fjernet fra eliteklassen, 
valgte årsmøtet også å stemme over de to andre forslagene. 
NB: Men da det trenges 2/3 flertall for å endre skilt faller dette bort. Dermed kan 
ikke honnøren fjernes fra Elite.  
Forslaget falt. 

Del 1: Øvelsen bedømmes fullt ut med alle aktuelle trekk (innebærer ingen endring i 
regelverket). Dette krever at man har en godkjent rally-‐dommer til å passe honnøren. 

Stemmer:  
 

For Mot  Blank 
1 14 1 

 

Forslaget falt. 

Del 2: Det begrenses hvilke trekk som skal benyttes i honnørøvelsen. 
a)UP,DK og 2DK 



b)UP,DK,2DK og S 
Det utarbeides et skjema for bedømmelse av honnør, hvor medhjelper kan krysse 
av for de aktuelle trekkene for deltagerne (ett felles skjema for hele klassen). 
Dommer fører over trekkene på ekvipasjenes ordinære bedømmelsesskjemaer. 

 
Stemmer:   
 

For Mot  Blank 
6 3 7 

 

Forslaget falt. 

Dette vil si at det ikke ble noen nye vedtekter på eliteskiltet honnør. Dermed dømmes 
den som i dag. Kun med UP.  

 

Sak 9 Valg av styret 

Forslag ble godkjent, og da ser styret slik ut: 

Leder:  Lajla Lyseggen ( 2 år) 

Sekretær: Hege Fredriksen ( 1 år) 

Kasserer: Kari Anne Overskeid ( 1 år) 

Styremedlem: Lene Lysheim (2 år) 

Styremedlem: Solveig Zetterstrøm ( (1 år) 

Vara: Ylva Christensen ( 1 år) 

 

Sak 10:  

Valgkommite:  

Marit Jortveit- Vennesla 

Mail: marit. jortveit@gmail.com tlf 97715655 

Vara valgkommite: Birgit Odde Husom 

Mail: birgithm@renolen.no tlf 47237527 

 

Valgkommiteen består av:  

Lise Storelid 



Birthe Thoresen 

Marit Jortveit 

Vara: Birgit Odde Husom 

 

Sak 11: Valg av revisor og vararevisor:  

Revisor: Karianne Fog Heen 

Vara: Bente Fredriksen 

 

 


