
Velledalen 02.06.2014

Referat styremøte 02/2014

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fann stad den 02.06.2014 på telefon i tidrommet mellom klokken 12.00 og 20.00.
Samtlige møtte via telefon:

Andor Bjørke
Sunniva Nupen
Åge Thoresen
Alvin Harstad (vara)

SAKER:

SAK 01; Årets kvalifiseringsopplegg for uttak til NM 2014 for Møre og Romsdal.
Styret har kommet frem til følgende opplegg for kvalifikasjon til NM 2014 i Follestaddalen:

Totalt 5 prøver, hvor den dårligste automatisk slettes i utregningen.
o Prøver; Bjørdalen 07.06 – Batnfjorden 24.08 – FM Fiskå 05.10 – 2 LP i Bolk 2.
o Merk: Fritt valg av sted/helg for den enkelte ekvipasje i bolk 2.

Styret har vedtatt å gi dispensasjon på poengskalaen for utregningen for sesongen 2014, hvor
skala settes lik skala som for Norgesserien for samtlig av prøvene.

For de tre lokale DPéne er det innbyrdes plassering i fylket med de dertil tildelte poeng ihht til
poengskalaen lik Norgesserien

Den enkeltes oppnådde poeng landsserien for LP bolk 2 danner grunnlaget til uttak NM 2014
for Møre & Romsdal, og summeres sammen med resten.

Merk; Det dårligste resultatet strykes automatisk slik at poengene fra de 4 beste prøvene
summeres. De seks beste fra denne kvalifiseringen (pluss en reserve), danner etter dette Møre &
Romsdal sitt lag til NM i Follestadalen 2014.

Sak 02; Unghundcup´n 2014.
Styret har kommet frem til følgende opplegg for Unghundcupen:

Generelt:
Poengskala , (1 plass får 15p, 2 plass får 12p, 3 plass får 10p, deretter, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Cup´n går i klasse 2 og gjelder for hunder som ikke fyller 4 år i løpet av kalenderåret for

sesongen´s unghundcup.
Oppnåes det 60 poeng eller mer i en DP klasse 3 i løpet med hunden, regnes hunden ikke

lenger med i unghundcup´n, men beholder poengene oppnådd frem til dette tidspunkt.
Vinner utropes på årsmøtet til MRGL i ettertid, og MRGL står for graveringen av vinnerskjoldet.

Spesielt for 2014:
Totalt 4 prøver, hvor den dårligste slettes automatisk i utregningen.
Prøver; Stette 25.05 – Tynes 22.06 – Batnfjorden 25.08 – Fiskå 04.10

SAK 03; Høring om utenlandsk statsborgarsskap.
Høringsuttale nummer 2: Ang. utenlandsk statsborgerskap. Etter ein diskusjon vedtok styret å gå for
valg 1, (Utenlandske statsborgere som deltar i NM må ha fast bopel/adresse i Norge siste 6 mnd.
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Dette gir rett til start i NM, deltagelse på landslag, og kan bli Norsk Mester. Andor sender
mail med svar på høringa til M&R NSG.

Styremøtet ble etter en kort oppsummering avslutta.

Velledalen, 02.06.2014
Andor Bjørke,  Sunniva Nupen, Åge Thoresen og Alvin Harstad.


