
 
 

Møtereferat: Norsk Lure Coursing-Komite (NLCK)  

Dato: 5. mai 2016 

Sted: NKKs lokaler i Oslo. 

Tilstede: Simon Tien Hansen (NMK), Ann Kristin Børsum (NMK), Eva Kristine Wiik (NMK), 

Stepanka Horakova (NGK), Lene Tryggestad via Skype (NGK), Tone Berger (vara NMK), 

Regine Jensen (vara NMK) 

Ikke tilstede: Aina Løkken (NGK), Heidi Kristin Skytterholm (NMK) 

 

Godkjenning av møteinnkalling / agenda : Godkjent 

Konstituering: 

 Leder: Simon Tien Hansen 

 Sekretær: Stepanka Horakova 

 Aktivitetsansvarlig: Ann Kristin Børsum 

 Utdanningsansvarlig: Aina Løkken 

 Web / Mynden / kasserer: Eva Kristine Wiik 

 Utvalgsmedlem: Heidi Kristin Skytterhold 

 Utvalgsmedlem: Lene Tryggestad 

 Lisensregistrator: Regine Jensen 

 Tone Berger: NLCKs representant i sporthundkomiteen 

Sak 1: Mottatt klage på inndratt lisens. Klagen tas ikke til følge.  

Sak 1.1: Lisensutsteder/treningsarrangør har brutt retningslinjer for 

lisensutstedelse/lisenstrening. Komiteen sender en advarsel til de det gjelder, og gjør 

oppmerksom på at gitte retningslinjer og gjeldende regelverk skal til enhver tid 

overholdes av autorisert personell.  

Sak 2: Gjennomgang og revidering av retningslinjer for funksjonærer, lisensutstedelse, 

lisenstreninger, godkjenning av lisenssøknader, samt regelverk.  

 



NLCK har gått gjennom rutiner og enstemmig vedtatt følgende rutiner gjeldende fra 

dags dato (05.05.2016):   

 LC-lisens 

 LC-treninger 

 Autorisert personell: Piloter og lisensutstedere som er inaktive i mer enn to 

sesonger mister automatisk sin autorisasjon. Man må ha vært aktiv minst en 

gang i løpet av sesongen 2016, deretter neste gang innen utgangen av 2018 for å 

beholde sin autorisasjon. Inndratte autorisasjoner rapporteres skriftlig til 

NMK/NGK og NKK. 

Deltagere og autorisert personell forplikter seg automatisk til å følge retningslinjene 

som deltager i lc-miljøet. Unntak fra retningslinjene må godkjennes på forhånd av NLCK, 

og kun ved skriftlig mottatt søknad. 

Godkjenning av lisenssøknader og ansvarlig for offisielle målinger: Disse oppgavene har 

blitt utført av personer i lc-miljøet på forespørsel fra NLCK da komiteen ikke har vært 

fulltallig. I dag er komiteen fulltallig, og det er derfor naturlig at lisenssøknader også 

behandles innad i komiteen. Simon T. Hansen følger opp. 

Revidering av offisielt regelverk for lure coursing: Endringer i regelverket samkjøres med 

FCIs revidering av internasjonalt regelverk. Regelverksendringer må også innom de 

tilhørende raseklubbene. Eva K Wiik følger opp. 

Sak 3: Autorisasjoner Trøndelag 

Det har vært noen uklarheter i forbindelse med manglende dokumentasjon av 

utdanning i avd. Trøndelag i 2014. Dette er nå mottatt og saken avsluttes så snart 

dokumentasjonen er gjennomgått. Eva K Wiik / Lene Tryggestad følger opp. 

Sak 4: Ny organisasjonsform for LC  

I samsvar med NMKs generalforsamlingsvedtak begynner jobben med å se på en 

organisasjonsform for LC direkte under NKK. Det ble satt ned en egen arbeidsgruppe for 

dette arbeidet bestående av Simon Tien Hansen (NMK), Stepanka Horakova (NGK), Lene 

Tryggestad (NGK), Ann Kristin Børsum (NMK). Simon fikk lederansvar for gruppen og 

kaller inn til første møte før neste NLCK-møte.  

Sak 5: Rapporteringskjede - FCI 

http://lurecoursing.no/om-lure-coursing-2/lc-lisens/
http://lurecoursing.no/om-lure-coursing-2/lc-treninger/
http://lurecoursing.no/om-lure-coursing-2/autorisert-personell/


I alle tilfeller skal alltid NLCK og/eller Cdl-delegat kontaktes først som igjen sender 

henvendelsen videre til FCI. Dette uten unntak.  

Sak 6: Nasjonal prøve Trøndelag 4. juli 

Avd Trøndelag har sendt søknad til NKK med forespørsel om å avlyse prøven 4. juli. En 

misforståelse gjorde at NLCK ble gjort oppmerksom på dette etter at søknaden ble 

sendt. Etter nærmere samtaler så har man kommet til at prøven blir avholdt, enten i 

Trøndelag på et senere tidspunkt, alternativt på Østlandet. Dette avklares som neste 

styremøte i NMK Avd Trøndelag. Lene Tryggestad følger opp.  

Evt:  

 Tone Berger forbereder informasjon om sporthundkomiteen til neste NLCK-

møte.  

 Ann Kristing og Lene Tryggestad får ansvaret for å arrangere en teoridag i hhv 

avd Trøndelag og avd Østlandet myntet i hovedsak på lisensutstedere og piloter.  

 EM – landslag: NLCK dekker også i påmeldinger og landslagsdrakter for 

landslaget (inntil kr 10 000). Årets landslagleder er Astrid Joensen. 

 Utdanning av personell på Østlandet: NLCK, i samarbeid med 

Østlandsavdelingen, har som mål å få arrangert en utdanningstrening tilsvarende 

den som ble arrangert høsten 2015. De som deltok på utdanningen da blir 

invitert til denne. Regine, Tone, Ann Kristin, Stepanka, Eva K. følger opp. 

Neste møte: 23. juni, kl 18:00, Oslo. 

 

 

 


