
Møtereferat: Norsk Lure Coursing-Komite (NLCK) 
Dato: 3. april 2018 
Sted: Sørum 
 
Referent: Bjørn Larsen 
 
Til stede: Roy Tore Trøan, Simon Tien Hansen, Kariann Sundøy, Camilla Bratengen, Inger 
Maren Rivrud, Bjørn Larsen, Stepanka Horakova 
 
Forfall: - 
 
Agenda: 
 
1/18. Konstituering av NLCK 
2/18. NWKs rolle i NLCK 
3/18. Økonomi og regnskap 
4/18. Regelverk og utdanningsplan 
5/18. Planlegging av nye målinger og utnevning av målingsansvarlig(e) 
6/18. EM 2018 - utnevning av EM-ansvarlig(e) 
7/18. Innspill til CdL-delegat 
8/18. Årshjul for NLCK 
9/18. Diverse formaliteter; tilgang til NLCK-epost, dropbox, hjemmeside (webansvarlig(e)), 
ansvarlig for prøvesøknader mm. 
10/18. Eventuelt 

Sak 1/18 - Konstituering av NLCK 
Vi konstituerte oss med følgende besetning av roller.  
 
Leder: Roy Tore Trøan 
Sekretær: Bjørn Larsen 
Kasserer: Inger Maren Rivrud 
Utdanningsansvarlig: Simon Tien Hansen 
Lisensregistrator: Kariann Sundøy 
Målingsansvarlig: Camilla Bratengen, Inger Maren Rivrud 
Ansvarlig for materiell og stoff til klubbene: Alle – eventuelt ansvarlig utnevnes ved 
anledning 
Webansvarlig: Bjørn Larsen 
Medlem: Stepanka Horakova 

Sak 2/18 - NWKs rolle i NLCK 
NLCK avventer avklaring fra NMK og NGK. 
  



Sak 3/18 - Økonomi og regnskap 
Gjennomgang av økonomiske forhold i komité 
 
NLCK sine inntekter kommer fra lisensmerker, lisensbøker og lisensløp. Vi lager en ny 
instruks med hvordan betaling skal gjøres slik at NLCK sin part av betalinger blir betalt 
korrekt. 
 
Roy Tore undersøker muligheten rundt egen vips til NLCK som ikke kan forveksles med LC øst 
 
Det bestilles inn tre nye stempel til lisensbøker. 

Sak 4/18 - Regelverk og utdanningsplan 
Regelverket er revidert, skal samkjøres med FCI sitt regelverk. Sendt NKK 1.6.2017, ikke fått 
noe tilbakemelding. Utdanningsplanen er en egen del av regelverket. Simon purrer mot NKK 
for å få en fortgang på en avklaring og tilbakemelding på nytt regelverk. 

Sak 5/18 - Målinger 
Simon blir med på første måling på Østlandet for å sette Camilla og Inger Maren inn i rutiner. 
Det settes som mål å arrangere minst 3 målinger pr år på Østlandet, og tilsvarende i 
Trøndelag. 

Sak 6/18 - EM 
Det fordeles ansvar for den norske EM-deltakelsen. Camilla, Inger Maren og Roy Tore deler 
denne oppgaven.  
 
Oppgaver som tilfaller EM-ansvarlig(e) er å koordinere hunder og dommere som er påmeldt, 
lage påmeldingsskjemaer, ha ansvar for å sende inn påmeldingene til NKK. EM-ansvarlig(e) 
har også ansvar for å sende inn søknad om landslagsstøtte fra NKK samt andre forefallende 
oppgaver som passer naturlig inn i denne rollens ansvarsområde. 
 

Sak 7/18 - Innspill til CDL-delegat 
- Kryptorchid hund – deltakelse i klasser 
- FCI og fritak for kuperte hunder med medisinsk unntak 
- Nasjonale klasser og eget cert/championat 

Sak 8/18 - Årshjul for NLCK 
Vi lager et årshjul slik at faste frister blir overholdt. Dette skal dokumentere alle aktiviteter 
som har tidsfrist, som f.eks. søknad om prøver osv. 

Sak 9/18 - Diverse formaliteter; tilgang til NLCK-epost, dropbox, 
hjemmeside (webansvarlig(e)), ansvarlig for prøvesøknader mm. 
Bjørn får ansvar for web. Bjørn oppretter egen mailboks til hver enkelt, oppretter en felles 
dropbox.  



Sak 10/18 - Eventuelt 
- Treningsavgifter, differensiere på treningsavgifter. Differensiering basert på 

medlemskap skaper mer avstand mellom gruppene. På hver svarmail på søknad om 
lisenstrening anbefales det lik pris for alle. 

- Føre regneark over personell hvor «sist aktiv» logges for å ivareta at man er aktiv i sin 
autoriserte rolle innenfor de siste tre år. 

- Lages en mal for dokumentasjon i fm lisenstrening 

Punkter til neste møtes agenda 
- IT-system for registrering. Ønskelig å få lisensstatus inn i Dogweb 
- Måledata i dogweb/stamtavle 
- Ny rutine/omstrukturering av lisensiering – én betaling for hele hundens aktive tid 
- Søke EM-støtte 
- Modell og metodikk for poengberegning 


