
Referat fra møte faglig råd 06.12.18 

 

Tidspunkt:  06.12.18 klokka 18:00 – 18:40 

Tilstede:  Natalie Kløverød (agility) 

Christine Kjelsberg (rally)  

 

Ikke møtt:  Evy Birkestrand Johansen (jakt) 

 Oddgeir Nergaard (bruks og LP) 

 

Saker:  

1. Komitémedlemmer: Rally har ikke fått noen flere komitémedlemmer enda. Saken videreføres til 

neste møte. I agility er Gunn Bregge og Unni Olaisen blitt med i gruppekomitéen. De andre 

gruppene var ikke representert på dagens møte. 

2. Nytt for årshjul 2019: Agility har søkt om å flytte to av sine stevner i 2019 for at de ikke skal 

krasje med utstilling og bruks. Agility arrangerer kurs i februar. 

o Planlagte arrangementer i 2019 (årshjul): 

• Vår 2019: Nybegynnerkurs agility 

• 8. – 10. februar Agilitykurs med ekstern instruktør 

• 8. – 10. mars: Prøver å få til et konkurranserettet kurs i rally 

• 25. – 26. mai: Agilitystevne 

• 12. juni: Agilitystevne 

• 15. – 16. juni: Bruksprøve 

• 28. – 30. juni: Rallylydighetsstevne 

• 10. – 11. august: Jaktprøve 

• 24. – 25. august: Agilitystevne 

• 31. august – 1. september: Rallarutstilling 

3. Diskutert forslag til gruppeleder for utstillingsgruppa.  

4. Påminnelse om å overse at alle betaler for trening i hallen i Håkvik. 

5. Opplæring i NKK sitt elektroniske system (påmelding, resultater): Har ikke hørt noe mer 

angående opplæring i NKK sitt system. Natalie tar kontakt med Hanne for å høre om hun har fått 

gjort noen avtale. 

6. Budsjett 2019: Rallylydighets budsjett for 2019 er klart. Påminnelse til de andre gruppene om å 

sette opp budsjett for 2019. 

7. Rallygruppa ønsker å få speil på veggene i hallen. Saken tas videre i styret.  

8. Valpekurs: Instruktør fra agilitygruppa er forespurt, men har ikke gitt tilbakemelding. Noen 

medlemmer av rallygruppa kan være interesserte i å holde valpekurs dersom de kan være flere 



instruktører som samarbeider. Faglig råd stiller seg positive til dette. Christine viderefører dette til 

rallygruppa, og forespør styret dersom det er interesse i gruppa for å holde kurs. 

9. Møter for faglig råd i 2019 er planlagt i februar, mai, slutten av august, november.  

Neste møte for faglig råd blir 14. februar 2019 klokka 18:00.  


