
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Teams nr. 09/2021 
 
Dato: 01.11.2021     Klokken: 19:30 – 22:00 
 
Til stede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Marita Thoresen, Therese Alvestad, 

Elin Tengs og Maylinn Luu 
 Vibeke Pettersen fra kl. 2100 – Sak 24/21 regelverksrevisjon ble 

behandlet 
 
Frafall:   
 
 
Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 

 Nye saker    

 Godkjent møtereferat    

05/21 NM 2021 
Vedtak – retningslinjer - forslag: 
 
Det er ønskelig med vedtak – retningslinjer – 
for dekning av reiser i forbindelse med NM. 
Dette ble videre diskutert på møtet og må 
fattes vedtak neste møte.  

 

 

  

19/21 NM 2022 
 
Informasjon til Harstad og Narvik – 
dokumenter: Instruks, retningslinjer 
dommere, tidligere evalueringer. 
  
Lage tidslinje for når oppgaver skal være 
gjort – sjekke ut om AOH lagde en 
 
Publisere dommerne 
 
Dato for første samarbeidsmøte med Harstad 
og Narvik er ikke landet. Anneli kontakter 
AOH og sjekker ut om de kan delta på det 
første møtet og lander dato etter det. 
Therese, Ina og Anneli deltar fra NRL. 

 

Anneli 

 

 

 

Anneli 

 

Anneli 

  

24/21 Regelverksrevisjon 
- Ferdigstille veteranklasse, kap 13. og 

kap. 14.  
 

 

 

  



27/21 Årsmøte 2022 
- 5.mars 2022 
- Konferansehotell til årsmøte – fysisk 

og digitalt (teams) 

Ina og Elin 
sjekker 
hotell 

  

23/21 Dommerseminar  
- Dato: 26.-27.mars 
- Booke hotell 
- Alle dommere har samme 

egenandel til dommerseminar, 
uavhengig av reiseavstand. 

- Sjekke i dommergruppa om det er 
noen der som vil ta ansvar for 
planlegging og innhold 

  

Ina og Elin 
sjekker 
hotell 

 

Anneli og 
Ina 

  

30/21 NKK prøvesystem 
Ingen ny informasjon 

   

31/21 Landslag 
 
Regnskap – sjekke ut med NKK hva lydighet 
og agility gjør. Hvordan føres regnskap og 
hva gjør NKK med det? 
Tas opp på årsmøte? 

 

 

  

32/21 NM 2023 og 2024 
 
2023: Drammen brukshundklubb – feirer 100 
år 
2024: Rogaland – fikk flest på avstemming  
 
Publisere på hjemmeside og facebook 

Ina og 
Anneli 

  

33/21 Støtte til landslag og nordisk 2021 
 
Landslagsleder sender søknad om støtte til 
reise og spons til landslag til NRL 

   

8/21 Regionsmester 
 
Evaluering:  
Alle klasser representert – positivt 
Må se på teksten – lett misforståelser på elite 
Kun en mester, ikke i hver klasse 
 
2022: 
Se på teksten 
Kjøre uten evaluering, kun intern.  
Evaluere offentlig etter to år.  

   

Evt. HP skjema 
 
Neste møte: 

- Vedtak reiseregning NM 
- Behandle søknad støtte til landslag 
- Regelverksrevisjon – kap. 14 

Ina   

Neste styremøte blir 18.11.21 kl 2000. Anneli kaller inn.     


