
Styremøte i Norsk Rallylydighetsklubb via Teams nr. 2/2022 
 
Dato: 03.02.2022     Klokken: 20:00 – 21:40 (Utsatt fra 27.01.2022, pga. sykdom) 
 
Til stede:  Anneli Kjeserud, Ina W. Eriksen, Vibeke Pettersen og Elin Tengs 
   
   
Frafall:  Therese Alvestad, Maylinn Luu og Marita Thoresen 
 
 
Saksnr: Sak: Utføres av: Innen: Ferdig: 
 Nye saker    
4/22 Godkjente instruktører 

- Taran Juvet 
   

27/21 Årsmøte 2022 
 
Avholdes fysisk og stemmegivning er enten 
ved fysisk oppmøte eller sendes per post. 
 
Presentasjon av kandidater til valg – info til 
valgkomiteen 
 
Saker til årsmøte:  

– Medlemskontigent:  
- Sak fra medlem om forslag til 

endring av kvalikregler 
- Antall i årets NM: Øke til 60 

deltakere  
- Teams til klubben 

Årsberetning  
Anneli begynner å skrive og Ina henter ut 
statistikk 
 
Mail med info: 
- Kafe hvor man kan kjøpe noe å spise og 
drikke, det blir ikke servering 
 
Mail til alle med hederspremie for betaling 
av kobbel – alle må ha betalt på forhånd.  
De som skal ha tilsendt rosett (og evt. 
kobbel) må betale porto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anneli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elin 

  



Oversikt over antall som kommer – frist 
14.februar 
 

2/22 Budsjett 
- Regnskap er godkjent  

   

23/21 Dommerseminar  
- Søke NKK om støtte – Elin har gjort 

for lenge siden. Purrer! 

   

3/22 Innkommet klage  
Blitt gjort oppmerksom på at det har skjedd 
en glipp i retningslinjene etter innsendt sak 
til styret, med endring lagt til i slutten av 
november 2021. Denne endringen tas bort 
for retningslinjene i 2022.   
 
Hensikten er at man er i en talenttropp og 
at man tar ut landslaget fra talenttroppen. 
Det ble presisert på punktet om NM fordi 
man her hadde med mange flere, og derfor 
måtte det presiseres ift. talenttropp.  
 
Uttakshelger:  
2 stevner lørdag og 1 stevne søndag. Må 
prestere gjennom 3 konkurranser, likt som 
på nordisk. Da får man hunder og førere 
som klarer å prestere under tre 
konkurranser.  
 
Intensjonen med uttaksreglene var at det 
skulle tas ut et landslag fra talenttroppen. 
Samtidig har det nå skjedd en glipp fra 
både landslagsledelse og styret i 
utarbeidelse av retningslinjer, da alle har 
tatt det som en selvfølge at landslaget tas 
ut fra talenttroppen.  
 
Det er åpent for alle på uttaksstevner i 
lydighet. Så kanskje det bør være likt? 
Etter styremøtet ble det gjort mer research 
på dette, og lydighet tar ut landslag fra 
talenttroppen. 
 
Konklusjon: Uttak til landslag er åpent for 
alle, ikke kun talenttroppen.  
 
Må evaluere dette godt for retningslinjene 
for 2023. 

   

5/22 Regionsmesterskap 2022 
- Bestille nye midtbånd med riktig tekst 
- Fast årlig søknadsfrist 31.12. 

   



- Søknadsfrist i 2022 - 28.2.2022 – 
publisere på facebook/hjemmeside 
med retningslinjene.  

Endring på utregning: 
Direkte opprykk som gir 5 poeng endres til 
200 poeng (rent løp) som gir 5 poeng 
 

6/22 Regelverksrevisjon 
- Må lese gjennom og se på 

innkommen informasjon fra RVG.  
- Skal til SHK før det godkjennes (3 

uker før møte) og det er 
dommerseminar i slutten av mars. 

   

7/22 Nytt prøvesystem 
- Påmelding på web 

Sendt mail til NKK 

   

Evt. - Dommerhonorar 
- Mail om instruktør 
- Ved bestilling: Oppgi kasserermail 

for faktura.  

 

   

Neste styremøte blir  03.03.2022 klokken 20. Anneli kaller inn.     
 

 
 
 


