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Norsk rallylydighetsklubb 

01.01.2019 

 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 

15.FEBRUAR 2020 KL. 1500 



 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK 
RALLYLYDIGHETSKLUBB 
 

DATO: LØRDAG 15. FEBRUAR 2020 KL 15.00   

 

STED: SCANDIC OSLO CITY  

Adresse til hotellet: Europarådets Plass 1, 0154 Oslo 

 

 

Det blir enkel servering av kaffe / te / vann og en liten kakebit.  

 

På grunn av servering så vil vi gjerne vite hvor mange som kommer: 

Meld fra på e-post til nrl.sekretaer@gmail.com senest 10.2.2020.  

 

VELKOMMEN☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAKSLISTE:  

1. Konstituering av årsmøtet 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av agenda 

2. Valg av møteleder og referent 
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
4. Valg av 2 personer til tellekorps ved valg 
5. Godkjenning av årsberetning 2019 

a. Styret 2019 
b. Medlemmer 2019 
c. Prøver arrangert av NRL 2019 
d. NM 2019 
e. Godkjente instruktører og dommere 
f. Særkomite for bruks og aktivitet (Sportshundkomiteen /SHK) 
g. Hederspremie 2019 
h. NKU / FCI 
i. Nordisk klasse i rallylydighet 
j. Dogs4All 2019 
k. Andre saker styret har jobbet med 

6. Godkjenning av regnskap for 2019 og budsjett for 2020 
7. Saker fra medlemmer 
8. Saker fra styret 

a. Godkjenning av lovmal 
b. NM form og kvalifiseringsregler for innsetting i regelverket 
c. Nordisk championat i rallylydighet 

9. Orientering fra styret om aktiviteter og drift i 2020 
a. Norgesmesterskap 2020  
b. Dogs4All 2020 
c. Revidering av regelverk 

10. Valg – Valgkomiteens innstilling og stemmeseddel 
a. Valg - styret 
b. Valg - revisor og vararevisor 
c. Valg – valgkomite 

11. Utdeling av hederspremie 2019 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

 

 

VEDLEGG: 

1. Regnskap 2019 
2. Budsjett 2020 
3. Lovmal 
4. NM og kvalifiseringsregler gjeldende fra 1.7.2020.  
5. Nordisk championat i rallylydighet 
6. Valgkomiteens innstilling til valg og stemmeseddel 

 

 



 
 

1. KONSTITURERING AV ÅRSMØTET 
A. GODKJENNING AV INNKALLING 
B. GODKJENNING AV AGENDA 

 
2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT 
3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
4. VALG AV 2 PERSONER TIL TELLEKORPS VED VALG 

 
5. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING 2019 

A. STYRET 2019 

I 2019 har styret sett slik ut:  

Leder Kari Anne Overskeid Valgt 2019 – 2år 

Nestleder Anneli K. Kjeserud Valgt 2018 – 2 år 

Sekretær Ina W. Eriksen Valgt 2018 – 2 år 

Kasserer Elin Tengs Valgt 2019 – 2 år 

Styremedlem Inger Dragland Valgt 2018 – 2år 

Styremedlem Anette B. Nordby Valgt 2019 – 2 år 

Vara styremedlem Maylinn Luu Valgt 2019 – 1 år 

Revisor: Anne Rese 
Vararevisor: Kjersti Pettersen 

Valg komite: Eva Lynn Karstensen, Vigdis Blaker, Ane Andersen,  

I 2019 har styret hatt 11 styremøter på Skype. Ett styremøte ble holdt etter NM og var et rent arbeidsmøte. Dette 
referatet er et internt arbeidsnotat og er ikke lagt ut på klubbens hjemmeside.  Styret har også en lukket 
facebookgruppe som brukes til diskusjoner før og etter møter.  Årsmøte 2018 ble holdt 02.03.2019 i lokalene til NKK på 
Holmlia og 16 medlemmer møtte.  

Styret ønsker å benytte anledningen og takke for Kari Annes innsats i styret gjennom 7år. Kari Anne trekker seg fra sitt 
verv og Anneli K. Kjeserud tar over som konstituert leder i den gjenværende perioden på 1 år.  

B. MEDLEMMER 2019 
Norsk Rallylydighet hadde 401 medlemmer i 2019.  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall 137 175 240 248* 256 264 331 390 392 401 

 
C. PRØVER 2019  

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Prøver i 
Norge 

68 77 88 136 162 180 187 

 
I 2019 ble det holdt 187 prøver i Norge. På grunn av hundesykdom i Norge ble 27 prøver innstilt i tidsrommet 07.09.19 
til 29.09.19.  
 
I 2020 er det planlagt 194 prøver i Norge. 
 



 
 

D. NM 2019 
NM 2019 ble arrangert på Haslemoen og NRL hadde ansvaret for prøveavviklingen fredag, lørdag og søndag. Kiosken 
hadde Åsnes HK ansvaret for og utstyr ble leid av Norsk Eurasierklubb. Det var duket til 3 flotte dager med herlig 
rallylydighet på agendaen. Fredag var det ordinære prøver med totalt 136 startende. Lørdag var det ordinære prøver 
med kvalifisering for eliteklassen til søndagens finale, totalt var det 161 startende lørdag. Søndag ble den store finalen 
gjennomført i til tider svært kraftig regnvær med glimt av sol innimellom. Tusen takk til alle som var med på å gjøre 
denne helgen til et rent eventyr. Gratulerer til alle små og store seire. Det var en flott spredning av raser hele helgen. 
Landslaget ble også komplett på søndagen og kunne starte på sitt eventyr på vei til Nordisk Mesterskap 2019.  
 
DOMMERE FREDAG 
Klasse 1: Merete Kristensen 
Klasse 2: Ghita Fossum 
Klasse 3: Hilde Nysether 
Elite: Christine Røkaas og Kirsti Kahrs 
 
DOMMERE LØRDAG: 
Klasse 1: Christine Røkaas 
Klasse 2: Kirsti Kahrs 
Klasse 3: Ina Eriksen 
Elite: Barbara Ljovshin og Merete Kristensen 
 
DOMMERE SØNDAG:  
Hilde Nysether 
Ghita Fossum  
Overdommer: Kari Anne Overskeid 
 

 

 



 
 

Pallen 2019 –NM 

 
Norgesmester 2019: Jorun Soma og Sansa 
2.plass: Karianne Johansson og Chili 
3.plass: Stine Strander og Keira 
 
Norsk mester 2019 i klasse 1, 2 og 3 

 
Klasse 1 – Ingvild Viddal  
Klasse 2 – Elisabeth Isaksen 
Klasse 3 – Michelle Malmåsen 
 
Statistikk fra finalen:  
Av 60 startende kom 33 igjennom, 27 disket. Totalt 23 forskjellige raser startet i finalen.  
Av disse 23 rasene kom 19 forskjellige igjennom og fikk en plassering blant de 33 som ikke disket. 

RASE ANTALL RASE ANTALL 
Border Collie  14 Boxer 2 
Nova Scotia Duck Tolling Ret.  5 Belgisk Fårehund Malinois  2 
Staffordshire Bull Terrier  5 Australian Shepherd  1 
Blanding  4 Belgisk Fårehund Tervueren  1 
Engelsk Springer Spaniel  3 Berner sennenhund  1 
Finsk lapphund  3 Cocker Spaniel  1 
Golden retriever  3 Islandsk fårehund  1 
Labrador Retriever  3 Norsk Buhund  1 
Pyreneisk Gjeterhund  3 Portugisisk Vannhund  1 
Hovawart  2 Stor puddel  1 
Shetland Sheepdog  2 Welsh Corgi Cardigan  1 

 



 
 

E. GODKJENTE INSTRUKTØRER OG DOMMERE 

NRL har godkjent 13 instruktører i 2019 
NRL har godkjent 1 dommer i 2019 

Følgende dommere har fått godkjent sin utdannelse i år: Elisabeth N. Dahl  

Dommerutdannelsen 2017/2018 er nå avsluttet og vi vil gratulere alle de nye dommerne med sitt verv og engasjement. 
Det er nå totalt 28 autoriserte dommere i Norge.  Status dommerutdannelse 2017/2018:  

Startet Ferdig 

15 10 

Det vil ikke bli ny dommerutdannelse før revisjon av regelverk er fullført og nytt regelverk trådt i kraft.  
 

F. SÆRKOMITE FOR BRUKS OG AKTIVITET (SPORTSHUNDKOMITEEN /SHK) 
Kari- Anne Overskeid representerer NRL i Sportshundkomiteen 2019. NRL har egen plass her.  
 

G. HEDERSPREMIE 2019 
Navn Hund navn Kallenavn Rase 

Vivian Rognerud Lönnlövets Hurtig Muskat Nova scotia Duck Tolling 
Retriever 

Ellen Alexander O-Bra-Tali’s Non-Stop Xena av Gnizt Xena Pyreneisk gjeterhund 
m/korth.hode 

Anna Kristine Lillan 
Røste 

Astrands Aglaia Nayeli Irish Softcoated Wheaten 
Terrier 

Brit Haaland Øyerfjellets Valborg Valborg Finsk Lapphund 

Liz Rognstad Desperados Golden Girl Caylee Engelsk Springer Spaniel 

Solveig Johanne 
Strøm Aaknes  

Rugdelias qlm Alvinda  Alva  Vorstehhund korthåret 

Aud-Sylvi Hansen  Aussie actions red unbeatable  Aron Australian Kelpie 

Stine Strander Fantejentas Caja Keira Norsk Buhund 

Elisabeth Helstrøm 
Olsen 

Red Toller’s Ivaki Gismo Nova scotia Duck Tolling 
Retriever 

Vidar Hoel Fieldvalley's Bernt Emil Emil Labrador retriever 

Nina Tandberg Noia Noia Border Collie 

Silje Tellefsen Sia Sia Blandingshund 

Jorun Soma My Trusted Friend Spirit of Sansa Sansa Border Collie 

Anne Britt Dahl  Aplicado Thunder Road  Pluto  Portugisisk Vannhund 

Hanne Skute Khakibas Samba Samba Hovawart 

Siw Endresen Woodshine's Aquila Zana Belgisk fårehund, tervueren 

Ann-Karin Brose Cirkus Play Play Storpuddel 

Maylinn Luu Chevy Chevy Luu Blandingshund 

 
 
 



 
 

H. NKU / FCI 
Solveig Zetterstrøm representerer Norge i NKU og FCI 2019 og er gjenvalgt 2019 for 2 nye år.  
 

I. NORDISK KLASSE I RALLYLYDIGHET 
27.-28.oktober ble det arrangert det første nordiske mesterskapet i rallylydighet. Norge stilte med landslag og tok en 
hederlig 4.plass som lag og hadde beste norske ekvipasje på 8.plass. Det var en flott prestasjon da laget hadde fått 
minimalt med tid til å trene pga. utbrudd av hundesykdom og kort tid mellom uttak og mesterskap. De som 
representerte Norge var:  
 
Audhild Mæland med ”Molly” – Chocomates Harry Molly My (border collie) 
Jorun Soma med ”Sansa - My Trusted Friend Spirit of Sansa (border collie) 
Lene Kleven med “Cash” - Flipperns Cash (border collie) 
Karianne Johanson med “Chili” – Solsvingens Chablis (Golden Retriever) 
Lise-Lotte Gundersen med “Skills” - Skogsvrån's S-killen Sirius (Golden Retriever) 
 
Reserve: Stine Strander med ”Keira” – Fantejentas Caja (Norsk Buhund) 
Lagleder: Ina W. Eriksen 
 

 
 

J. DOGS 4 ALL 2019 
17.november 2019 ble det arrangert den første rallylydighetsprøven på Dogs4All. NKK var arrangør, mens NRL var 
teknisk arrangør. Det var 64 påmeldte ekvipasjer, men på grunn av maks antall ekvipasjer var det kun 60 som fikk 
muligheten til å gå. Av ulike årsaker ble det 50 som startet. Dommer i alle klasser var Merete Kristensen. Styret i NRL 
fikk en positiv erfaring med å arrangere rallylydighet på Dogs4All og hadde raskt en evaluering med NKK hvor det ble 
formidlet et ønske om å arrangere dette igjen. Vi har mottatt mange positive henvendelser med at rallylydighet endelig 
fikk være en del av NKK sitt store arrangement. 
 
Hele helgen hadde NRL også en stand der mange av klubbens medlemmer var innom for en hyggelig prat og mange 
ukjente som hadde hørt om rallylydighet og ønsket å vite mer. Styret i NRL ønsker å takke alle medlemmer som stilte 
opp på stand fredag til søndag og som banemannskap på søndag. Uten dere hadde vi ikke lyktes så godt med dette! 
 

 



 
 

 
K. ANDRE SAKER STYRET HAR JOBBET MED 

I. PROFILERINGSKLÆR I NYTT DESIGN I FORBINDELSE MED NM 2019 
II. NORDISKE UOFFISIELLE PRØVER 

III. EGNE ARTIKLER PÅ WEBSIDEN / FACEBOOK MED TEMA SOM ”VISSTE DU AT…”, ”TRENINGSTIPS”, 
OG ”NRL INFORMERER”.  

IV. CIRKLE K KAFFEAVTALE FOR ALLE SOM HAR KJØPT NRL KAFFEKOPP.  
V. EGEN INSTAGRAMKONTO  

VI. OPPDATERT PRØVEVEILEDER 
 

6. GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2019 OG BUDSJETT FOR 2020 
A. REGNSKAP – VEDLEGG 1 / BUDSJETT – VEDLEGG 2 

 
7. SAKER FRA MEDLEMMER 

A. INGEN SAKER INNKOMMET.  
 

8. SAKER FRA STYRET 
A. GODKJENNING AV LOVMAL – VEDLEGG 3 
B. NM FORM OG KVALIFISERINGSREGLER FOR INNSETTING I REGELVERKET – VEDLEGG 4 
C. NORDISK CHAMPIONAT I RALLYLYDIGHET – VEDLEGG 5 

 
9. ORIENTERING FRA STYRET OM AKTIVITETER OG DRIFT I 2020 

A. NORGESMESTERSKAP 2020  

Norgesmesterskapet i 2020 blir arrangert av Arendal og omegn hundeklubb på fantastiske Hove Leir på Tromøya. Området 
har mange muligheter for gode turer og vil bli et fint sted å arrangere norgesmesterskapet. Fredag og lørdag gjennomføres 
ordinære rallylydighetsprøver arrangert av AOH og søndag blir selve NM-finalen arrangert av NRL. AOH forsøker også å få 
til et arrangement preget av et godt sosialt miljø med felles måltider, da det var veldig hyggelig på NM 2019. Likt som de to 
foregående år vil det også på NM 2020 kåres en Norsk Vinner i klasse 1, klasse 2 og klasse 3, men selve 
Norgesmestertittelen går til vinneren i elite. Det vil også i år bli tatt bilder av NM-finalister og det gjøres i løpet av fredag og 
lørdag. Det blir også tatt bilder av de Norske Vinnerne i alle klasser lørdag. 

 
B. DOGS4ALL 2020 

 
C. REVIDERING AV REGELVERK 

Tusen takk for alle flotte innspill vi har fått i forbindelse med arbeidet med regelverksrevisjonen. Hele 20 klubber har sendt 
inn sine tanker og ideer og nå er regelverksgruppa godt i gang med å se på alle innspillene. 
 
Gruppa består av følgende personer: 
- Roger Fredriksen (dommer, instruktør og aktiv utøver) 
- Ghita Fossum (dommer, instruktør og aktiv utøver) 
- Hilde A. Nysether (dommer, instruktør og aktiv utøver) 
- Solveig Zetterstrøm (dommer, FCI og NKU rep, instruktør, og aktiv utøver) 
- Maria S. Opstad (dommer, instruktør og skriver i Nordisk 2019) 
- Anette Nordby (instruktør, NRL styremedlem og aktiv utøver) 
- Kari Anne Overskeid (dommer, instruktør og NRL styremedlem) 
 
Vi ønsker dem lykke til i arbeidet med revisjonen. Mer detaljert informasjon om når vi forventer at revidert regelverk blir 
sendt ut på høring kommer etterhvert. 

 

 



 

 

 

10. VALG – VALGKOMITEENS INNSTILLING OG STEMMESEDDEL – VEDLEGG 6 
A. VALG – STYRET   
B. VALG - REVISOR OG VARAREVISOR 
C. VALG – VALGKOMITE 

 
11. UTDELING AV HEDERSPREMIE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEDLEGG 1 & 2 – REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 

REGNSKAPET BLIR ETTERSENDT SÅ FORT DET ER KLART FRA REVISOR. SENEST LØRDAG 25.JANUAR.  

Inntekter Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Medlemskontingent 78 400 82 000 

Stevneinntekter 138 000 25 000 

Teknisk arrangør D4A 2019 - 5 000 

Dommerseminar støtte NKK 68 254 - 

 - - 

HP egenandel 4 000 2 000 

Salg av profileringseffekter 20 000 20 000 

Kaffeavtalen - 9 000 

Sum inntekter 308 654 143 000 

   

Kostnader Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Stevneutgifter NM 2019 85 700 20 000 

Møter, reiser, administrasjon 22 000 30 000 

Webredaktører honorar - 3 000 

Dommerseminar utgifter 66 000 - 

Dommerutdanning 7 500 - 

Kjøp av profileringseffekter 25 000 25 000 

Kontorrekvisita 2 000 2 000 

Gaver 1500 1500 

Bankgebyr 500 500 

Porto, Brev/Gebyrer 1 000 2 500 

Hjemmeside og regnskapsprogram 3 200 3 331 

Diverse 1 000 1 000 

Styrehonorar 10 500 10 500 

HP premier og rosetter 20 000 20 000 

Dogs4All  10 000 20 000 

Kaffeavtalen - - 

15års jubileum 2020 - 15 000 

Sum utgifter 255 900 149 331 



 

 

VEDLEGG 3 – LOVMAL 

Lover for Norsk Rallylydighets Klubb stiftet 01.01.2005 

Vedtatt av årsmøtet den 27.02 2016 med senere endringer, senest av 

15.02.2020. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Norsk Rallylydighetsklubb, og forkortes til NRL. Klubben er selvstendig rettssubjekt og 
er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er 
derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt 
av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge 
NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 

Klubben er en nasjonal hundeklubb og har sitt virkeområde innenfor rallylydighet. 

Klubben har verneting i Oslo. 

§1-2 Formål 

Norsk Rallylydighetsklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å 
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Norsk Rallylydighetsklubb skal også 
arbeide for etisk riktig behandling av hunder. 

Klubbens formål er å:  

a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet 

b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund med hovedfokus på rallylydighet 

c) Bidra med et godt miljø og gode tilbud for alle som ønsker å drive med rallylydighet i Norge.  

d) Fremme positiv hundetrening og legge vekt på treningsglede hos hund og fører.  

e) Tilby oppvisninger, kurs og konkurranser som fremmer en positiv innstilling til hunder og 
hundetrening både blant utovere og samfunnet generelt.  

§1-3 Definisjoner 

Klubbens organer: 

- Årsmøtet 

- Ekstraordinært årsmøte 
- Styret 
- Valgkomite 

 
§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Norsk rallylydighetsklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 
beskrevet i klubbens lover. Norsk rallylydighetsklubb skal ha lover som samsvarer med de 
obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder 
også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 
 



 

 

Kap. 2 Krav til medlemskap 
 

§2-1 Medlemskap 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i 
henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Rallylydighetsklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk 
Rallylydighetsklubbs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i 
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva 
gjelder klubbinternt regelverk. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost 
) til klubben 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 
§2-3 Medlemskontingent 
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til 
NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. 
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner 

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 
 
 
§ 2-5 Æresmedlem 
 
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan 
påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse 
tildeles hederstegn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 

 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall). 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller 
ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde 
færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig 
flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. 

Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

§3-2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem 
i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.  
 
Ved fullmakt gjelder maks 1 fullmakt pr. fremmøtt medlem.  
 
Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal sendes til styret minimum 1 uke før årsmøtet avholdes.  
 
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har 
talerett, men ikke stemmerett. 
 

§3-3 Innkalling 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, 
enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 

Med innkallelsen skal følge: 
- Saksliste 
- Årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Budsjett for neste år 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være 
styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet 
senest 5 uker før møtedato.  



 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver. 

Årsmøtets oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer samt forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen 
og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet. 

c) Behandle årsberetning 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye 

saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

h) Velge: 
- Leder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- 3 styremedlemmer for 2 år  
- 1 varamedlemmer for 1 år  
-  Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år 
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Resten av styret konstituerer seg selv og fordeler de gjenværende rollene som kasserer, sekretær etc.   

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det er valgfritt kan reguleres unntak når det ikke 
foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel 
slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens 
drift. Særlige forhold må begrunnes og protokollføres hvor forskjellige interesser, herunder geografi / 
regioner, er forsvarlig ivaretatt.  

 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte 
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til 
valg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan 
behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må 
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 

 
Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet 

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget 
forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres 
referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og 
NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny 
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å 

- lede klubben mellom årsmøtene 
- avholde årsmøte 
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer 
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen 
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
 



 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite 

 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.29 Leder har ansvar for komiteens 
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor 

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 
 
§6-1 Lovendringer 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og 
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er 
bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 
§6-2 Tolking av lovene 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.  

§6-3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på 
ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om 
oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe 
spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner 

Simpelt flertall 
• Flest stemmer Alminnelig flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke Absolutt flertall 
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller Kvalifisert flertall 
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet  

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

 

 

 



 
 

VEDLEGG 4 – NM OG KVALIFISERINGSREGLER 

Styret i NRL har på bakgrunn av tilbakemeldinger på kvalifiseringen til NM 2020 utarbeidet et forslag til kvalifisering til og antall 
deltakere i NM-finalen som vedtas av årsmøtet. Denne formen for NM og kvalifisering låses i 2 år og kan kun endres av 
årsmøtet.  

NM-finalen består av 50 ekvipasjer. Disse 50 ekvipasjene kvalifiserer seg gjennom forhåndskvalifisering og direkte kvalifisering 
som forklart under.  

FORHÅNDSKVALIFISERINGSVILKÅR: 
Ekvipasjene må sende inn 3 resultater i offisiell eliteklasse for 3 forskjellige dommere i eget skjema til Norsk Rallylydighetsklubb.  

Det vil være 35 plasser tilgjengelig for forhåndskvalifisering. 

1 plass til fjorårets NM-vinner er alltid kvalifisert til å delta direkte i finalen, men må bekrefte ønsket start. 

Totalt 13 plasser fordelt på de beste resultater sendt inn  i hver region, ut i fra følgende antall: 
4 plasser til region øst 
- Viken 
- Vestfold og Telemark 
- Innlandet 
- Oslo 
3 plasser til region nord 
- Nordland 
- Troms & Finnmark 
3 plasser til region vest 
- Vestland 
- Rogaland 
- Møre & romsdal 
2 plasser til region midt 
- Trøndelag 
1 plass til region sør 
- Agder 

20 stk plasser til de som ikke er de topp beste i hver region. 

1 plass til beste junior. Junior vil si under 25 år ved prøvetidspunkt. 

DIREKTE KVALIFISERING:  
15 plasser som kvalifiserer seg på lørdagens elitekonkurranse. 

Resultatene må være oppnådd etter fjorårets frist for forhåndskvalifisering til NM gikk ut og innen utgangen av juni i påfølgende 
år. Resultatene vil bli kontrollert. Alle som søker om å få plass direkte i finalen får bekreftet eller avkreftet plass før den 
ordinære påmeldingsfristen til NM-arrangementet går ut. 

DELTAKERBERETTIGELSE: 
Hunden må være over 18 måneder og være registrert i NKK, NOX eller annet register godkjent av NKK. Eier/ handler må være 
medlem av NKK og være enten norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. 
folkeregisteret). 

KLASSEINNDELING:  
Det konkurreres etter NKKs rallylydighetsregler i kun elite klasse. 

 

 

 



 
 

VEDLEGG 5 – NORDISK CHAMPIONAT I RALLYLYDIGHET 

Styret i NRL ønsker å få en avstemning blant våre medlemmer hvorvidt man ønsker at NRL jobber for å få på plass vilkårene 
rundt Nordisk rallylydighetschampion tittel.  

Hentet fra NKKs championatregler:  

3.3. NORDISK PRØVECHAMPIONAT  
Gjelder samtlige raser: Nordisk prøvechampionat kan oppnås når hunden er champion innen tilsvarende prøvekategori tre 
forskjellige nordiske land.  
 
Eksempel på tittel: Hunder som har oppnådd nasjonale prøvechampionattitler i 3 nordiske land får erstattet de tre titlene med 
tilsvarende nordisk tittel. Ved oppnåelse av championattittel i et ytterligere nordisk land, legges tittelen i tillegg til den nordiske 
tittelen (eks. NORD JCH, DK JCH).  
• Nordisk Jaktchampionat (NORD JCH)  
• Nordisk Brukshundchampionat (NORD BCH)  
• Nordisk Brukshundchampion Internasjonal prøve (NORD BCH IP)  
• Nordisk Lydighetschampionat (NORD LCH)  
• Nordisk Agilitychampionat (NORD ACH)  
• Nordisk Viltsporchampionat (NORD VCH)  
• Nordisk Vannprøvechampionat (NORD (VP)CH)  
• Nordisk Lure-Coursingchampionat (NORD LCCH)  
• Nordisk Championat (NORD CH)  
• Nordisk Trekkhundchampionat (NORD TCH) 

Ønsker årsmøtet at dette er noe NRL skal jobbe med i 2020 for å få på plass?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VEDLEGG 6 – VALGKOMITEENS INNSTILLING MED STEMMESEDDEL 

VALGKOMITÈENS INNSTILLING 2020 FOR NORSK RALLYLYDIGHETSKLUBB 

I år har vi en spesiell situasjon, da styreleder har valgt å trekke seg fra sitt verv. Vi i valgkomitèen foreslår derfor og innsette 
tidligere nestleder som ny leder. Årsmøtet har anledning til å stemme over dette, dersom de ønsker en annen leder. Dette 
er imidlertid valgkomitèens innstilling og anbefaling.  

VALG STYRET: 

Leder: Anneli Kilen Kjeserud. Ikke på valg. Konstituert i ett år. 

Nestleder: Ina Wold Eriksen. På valg. 

Styremedlemmer: 

Anette Buind Nordby. Ikke på valg. 

Elin Tengs. Ikke på valg. 

Inger Dragland. På valg. 

Maylinn Luu. På valg. 

Vibeke Katrine Pettersen. På valg. Ny. 

Her må medlemmene velge hvilke to som skal være ordinære styremedlemmer og ett varamedlem. Vi anbefaler å velge inn 
Vibeke Katrine Pettersen til fullverdig medlem, da hun vil sørge for at vi får en representant fra Nord-Norge som vi ikke har 
fra før. Vi mener at det er gunstig for våre medlemmer at vi har representanter i styret fra alle deler av landet. 
Stemmesedler vil bli utdelt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.  

VALG AV REVISOR 

Revisor: Anne Rese. Gjenvalg. 
Vararevisor: Kjersti Pettersen. Gjenvalg. 

 

VALG AV VALGKOMITÈ 

Eva Lynn Karstensen. Gjenvalg. 

Roger Fredriksen. På valg. 

Jorun Soma. På valg. 

Ylva Christensen. På valg.  

 

 

 

 

 

 



 
 

STEMMESEDDEL VED VALG I NORSK RALLYLYDIGHETSKLUBB 

Brukes både ved forhåndsvalg og for å stemme på årsmøtet 

De som ønsker å forhåndsstemme legger sin stemmeseddel i lukket konvolutt inne i en annen konvolutt. I den ytre 
konvolutten legges et ark med avsender sitt navn. Konvolutten med stemmeseddel skal åpnes på årsmøtet. 

Sendes til: Ina Eriksen, Kåpeveien 704, 3176 Undrumsdal innen 10.02.2020 

DET SKAL VELGES EN NESTLEDER:  
 

Kandidater: Sett kryss om du stemmer på kandidaten: 
Ina Eriksen 

 

DET SKAL VELGES TO STYREMEDLEMMER: 
 

Kandidater: Sett  2 kryss for de kandidatene du ønsker som styremedlem: 
Vibeke Katrine Pettersen 

 

Maylinn Luu 
 

Inger Dragland 
 

DET SKAL VELGES ETT VARAMEDLEM: 
 

Kandidater: Sett  1 kryss for den kandidaten du ønsker som varamedlem*: 
Vibeke Katrine Pettersen 

 

Maylinn Luu 
 

Inger Dragland 
 

*OBS! Kan ikke være samme kandidat som avkrysset som styremedlem 

DET SKAL VELGES EN REVISOR OG EN VARAREVISOR: 
 

Kandidater: Sett kryss om du stemmer på kandidaten: 
Revisor: Anne Rese 

 

Vararevisor: Kjersti Pettersen 
 

DET SKAL VELGES FIRE TIL VALGKOMITE: 
 

Kandidater: Sett 4 kryss: 
Eva Lynn Karstensen 

sdfsdf 

Roger Fredriksen 
sdf 

Jorun Soma 
 

Ylva Christensen 
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