
Møtereferat: Norsk Lure Coursing-Komite (NLCK) 
Dato: 5.mai 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: 
 
Godkjenning av møtereferat forrige møte. 
Referat godkjent 
 
 

Sak 11/18: IT-system for håndtering av LC-sporten. Ønskelig å få 
lisensstatus inn i Dogweb og måledata i dogweb/stamtavle 
 
Ønske om system for å håndtere hele LC-sporten på lik linje med Dogweb arra. Diskusjon 
rundt hvordan en slik løsning bør være. Bjørn og Simon lager kravspesifikasjon, oversendes 
BIT. 
 

Sak 12/18: Ny rutine/omstrukturering av lisensiering – én betaling for 
hele hundens aktive tid. 
 
Det vedtas at lisensbok utstedt på nye hunder fra 1.1.2019 koster kr 750 – hunden har da 
lisensen så lenge hunden lever. 
 
I overgangsperioden betales det for hunder under 4 år kr 250 for et merke som gjelder ut 
hundens aktive tid – for hunder over 4 år kr 150. 
 
Ordningen som er i dag der det betales inn til NLCK for lisensløp vil derfor opphøre fra 
1.1.2019. 
 
Raseklubbene orienteres før det informeres eksternt. 

Sak 13/18: Lik pris på lisensløp uansett arrangør. 
 
NLCK kommer med anmodning til raseklubbene og arrangører av lisenstrening at 
komponentet som har gått til NLCK faller bort fra lisensløpenes pris. 
 
 



Sak 14/18: Retningslinjer til klassebytte etter påmelding til prøve. 
Gjelder Whippet og IG. 
 
Vi ønsker å innarbeide følgende i regelverket: 
 
«Arrangør kan helt unntaksvis utføre måling i forbindelse med prøve. Bytting av klasse etter 
at påmelding har gått ut er kun tillatt dersom det er gjort en feil i forbindelse med 
påmelding. Det tillates kun at hunden bytter fra internasjonal til nasjonal klasse.» 
 

Sak 15/18: Uttak og poengsystem 
 
Diskutert mulige fremtidige modeller. Punktet settes opp igjen etter at CDL-delegat har 
undersøkt saken hvordan det gjøres i de andre landene. 
 

Sak 16/18: Status på søknad om EM-støtte for 2018 
 
NWK går inn og sponser hele EM-laget med kr 3000 samt dekker påmeldingsavgift for sine 
medlemmer. NMK, NGK og podencoklubben har bekreftet at de også er informert om NWK 
sin støtte. 
 
Status for NKK avventes når vi vet totalt antall påmeldte hunder. 
 

Sak 17/18: Søke EM-støtte for 2019 
 
NLCK søker om støtte for EM 2019. Det søkes støtte for opphold og reise for lagleder. 
 

Sak 18/18: Saksbehandlingsrutiner 
 
NKK sine saksbehandlingsrutiner er gjennomgått og NLCK følger disse i sin helhet. 
 

Sak 19/18: Disiplinærsak 
 
Sak utredes, oversendes til moderklubber. 
 

Sak 20/18: Landslagleder for EM 2018 
 

Sak 21/18: Måling og målepersonell 
Diskutert presisering i forhold til nytt regelverk og krav om hva slags dommer som skal 
kunne foreta en offisiell måling. Spørsmålet stilles NKK som har foreslått endringen. 



 

Eventuelt 
 
Det drøftes hvordan man skal øke positiviteten og samholdet i sporten. NLCK ser på 
vårprøven i Trøgstad som en meget positiv utvikling. Vi må alle bidra mer og jobbe for å 
rekruttere flere inn til å jobbe på arrangementer. 
 


