
 

 

Referat møte mellom styret i NMK og LC avd. Øst 18.03.2021 

  

  

 

Tilstede Siv-Lene, Heidi, Renata, Kariann Sundøy, Eline Klepsvik, Rita 

Gulbrandsen  

  

Kopi Styret og LC avd. Øst  

 

 

 

 

Møtet ble avholdt på Teams. 

Renata er kontaktperson for utvalget.  Frode Bakken LC representant for Sportshundkomiteen 

i NKK.  

 

1)Påmelding/betalingssystem 

Utvalget ønsker at påmeldinger til trenings/lisensløp skal gå gjennom Deltager.no. 

Programmet er oversiktlig og det er enkelt å skrive ut lister. Det er viktig for kasserer at alle 

hunder registreres med NKK`s  registreringsnummer. Dersom flere treningsløp enn 

opprinnelig påmeldte gjennomføres, skal avgiften innbetales på VIPPS og føres på liste som 

sendes kasserer umiddelbart etter avholdt trening.  All betaling skal skje elektronisk, ikke 

kontant.  

Kommisjonen (3%) må taes inn via økt avgift. 

 

2)Materialforvalter 

Materialforvalter er Kariann Sundøy. Liste over materiell/beholdning sendt styret i NMK. 

 

3)Lisensbøker  

Av praktiske grunner bør lisensbøker for alle raser i gr.10 + podenco skrives ut samlet av KG 

som er lisensutsteder.  NMK følger opp saken.  

 

4) Høydemåling 

NMK har sendt mail til Sportshundkomiteen i NKK med spørsmål vedrørende KG`s mandat. 

Det ligger ikke referat fra møtet mellom NMK/NGK, NLCK og NKK hadde da det ble kjent 

at NKK hadde opprettet KG. Møtereferater fra inneværende år er heller ikke lagt ut. Før vi får 

svar fra NKK vet vi ikke hvem som skal ta seg av måling av rasene eller skrive ut lisensbøker. 

LC avd Øst mener måling av italiener og whippet bør ligge under KG dersom rasene fortsatt 

skal måles.  Dersom FCI bestemmer at de ikke skal måles må direktivene oppdateres. 

 

4) Veien videre for lure coursing Norge 

Utvalget ønsker å starte opp med treninger så snart pandemi anbefalingene tillater det. 

1. april lanserer LC avd. Øst en web-butikk med profileringsvarer som relateres til LC. Denne 

løsningen koster utvalget 400 kr pr. mnd i faste driftsutgifter, men bygger ikke opp varelager. 

Dersom driften ikke går i pluss vil siden bli lagt ned. 

LC Norge`s hjemmeside og logo overtas av LC avd. Øst med link til web-shop. 



 

 

Utvalget har ikke webmaster på hjemmesiden. Tar kontakt med Bjørn Larsen som har driftet 

siden for opplæring.  

 

Asker   18.03.2021 Heidi E. Hoff 


