
 

Årsberetning fra Norsk Lure Coursing Komité 2016 

 
Norsk Lure Coursing Komité (NLCK) har hatt følgende sammensetning i 2016: 

Leder: Simon Hansen (NMK) 

Sekretær: Stepanka Horakova (NGK) 

Kasserer: Eva Kristine Wiik (NMK) 

Utdanningsansvarlig: Aina Løkken (NGK) 

Utvalgsmedlem: Lene Tryggestad (NGK) 

Utvalgsmedlem: Heidi Skytterholm (NMK) 

Utvalgsmedlem: Ann Kristin Børsum (NMK) 

 

Varamedlem og lisensregistrator: Regine Jensen (NMK) 

Varamedlem: Tone Berger (NMK) 

 

Ann Kristin Børsum valgte å trekke seg i november 2016, og Eva Kristine Wiik gikk ut av 

komiteen i 2017.   

 

1. Møtevirksomhet 

NLCK har avholdt seks møter i perioden april 2016 til februar 2017. I tillegg har vi hatt 

fortløpende kontakt over mail, telefon og andre forum. Året har vært preget av mye 

kommunikasjon innad i komiteen, for det meste daglig. Arbeidsmengden i komiteen oppleves 

som stor, spesielt med tanke på antallet enkeltsaker som har dukket opp i løpet av året. 

  

2. NLCKs mandat 

Den nye komiteen opplevde en stor pågang med enkeltsaker som skulle behandles tidlig i 

perioden. I den forbindelse savnet vi et mandat som tydelig skisserer ansvarsfordelingen 

mellom NLCK og styrene i NGK og NMK. I samarbeid med styret i NMK, utarbeidet NLCK 

et mandat, som nå ligger ute på nettsidene til NLCK (www.lurecoursing.no). Mandatet er 

godkjent av styrene i NGK og NMK.  

 

3. Oppdaterte retningslinjer (A) 

Med bakgrunn i noen av enkeltsakene som dukket opp tidlig i perioden, besluttet NLCK å 

revidere retningslinjene for LC-lisens og lisenstreninger. Disse ble revidert (gjeldende f.o.m. 

5.mai 2016) og godkjent av styrene i NGK og NMK.  

 

4. Nytt lisenssøknadsskjema 

NLCK utarbeidet et nytt lisenssøknadsskjema som var i bruk f.o.m. 28.mai 2016. 

Lisenssøknadsskjemaet ligger ute på www.lurecoursing.no.  

http://www.lurecoursing.no/
http://www.lurecoursing.no/


 

5. Temakveld 

NLCK arrangerte en temakveld for autoriserte lisensutstedere og piloter, samt personer under 

utdanning den 7.juni. De reviderte retningslinjene og det nye lisenssøknadsskjemaet ble tatt 

opp på temakvelden. I tillegg ble regelverk, lisensløp, bygging av LC-bane, samt etikk, ansvar 

og krav til autorisert personell tatt opp. Foredragsholder var CdL-delegat Steinar Mathisen.  

 

6. Oppdaterte retningslinjer (B)  

Etter innspillene NLCK mottok på temakvelden, har vi igjen revidert retningslinjene for LC-

lisens og lisenstreninger. Den siste versjonen av retningslinjene er per dags dato ikke blitt 

godkjent av styret i NGK.  

 

7.   Utdanning av LC-personell 

Det ble arrangert ett teorikurs i 2016. Foredragsholder var Steinar Mathisen.  

I løpet av 2016 har NLCK utstedt følgende autorisasjoner: 

 1 lisensutsteder 

 1 sekretær 

 2 piloter 

Utover disse er flere personer under utdanning. 

NLCK innser at rekruttering av nytt personell går for trått, og ønsker å satse mer på utdanning 

av LC-personell fremover.  

 

8. LC-treninger 

Det har blitt avholdt en del LC-treninger i 2016, først og fremst på Østlandet og i Trøndelag. 

NLCK ønsker å takke alle treningslag og utvalg som har arrangert treninger i 2016, og håper 

at det blir enda flere treningsmuligheter i 2017.  

 

9. LC-prøver 

Det ble avholdt to internasjonale og én nasjonal LC-prøve i 2016. NLCK ønsker å takke 

NMK som sørget for at Vårprøven 2016 kunne gjennomføres. NMK avd. Trøndelag avholdt 

en nasjonal LC-prøve i Trøndelag, og LC-avdeling Østlandet stod for gjennomføringen av 

Høstprøven 2016. Sistnevnte prøve er per dags dato ikke godkjent i påvente av at en sak skal 

ferdigbehandles i NKKs Disiplinærkomité.  

I 2017 er følgende prøver planlagt: 

 NLCK arrangerer Vårprøven 29-30.april 2017 

 NLCK arrangerer Høstprøven 23-24.september 2017 



 NMK avd. Trøndelag arrangerer nasjonal LC-prøve 20-21.mai 2017.  

 

 

10. Fellesmail for NLCK 

NLCK har opprettet en fellesmail: nlck@lurecoursing.no. Alle henvendelser til NLCK bes 

sendes til denne e-postadressen.  

 

11. Regnskap 

Styret i NMK overtok regnskapet for NLCK og LC avd. Østlandet i 2016.  

 

12. Fremtidsutsikter 

NLCK ønsker å jobbe mer proaktivt i det nye året. Mye tid og energi har gått til 

saksbehandling – noe vi håper reduseres betraktelig i 2017. I stedet har vi følgende planer: 

 Utarbeide mandat for aktivitetsavdelingene  

 Formalisere LC-utdanning i større grad  

 Utarbeide retningslinjer (håndbok) for lisensutstedere 

 Arrangere flere treninger, teorikurs og temakvelder 

 Utarbeide ny lisensbok  

 Få bedre oversikt over økonomien til NLCK og LC avd. Østlandet. 

 Revidere det nasjonale LC-regelverket 

 Rekruttere deltakere til det norske landslaget til LC EM 2017 i Sveits 
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