
 

Norsk Schäferhund Klub 
Avd. Oslo 

 
 
 

Referat fra medlemsmøte  
 

 
Dato:   tirsdag 17.09.19 
Tidspunkt:  18:30 – 21:30 
Sted:  Grenseveien 97, Oslo 
Antall: 12 medlemmer 

 

Agenda: 

1. Orientering om IGP-programmet (Roar Kjønstad) 
Nytt regelverk fra og med 1.1.2019. Noen endringer, men ikke vesentlige 
alt sett under ett. Nytt program (IBGH) som inneholder kun lydighet. Skal 
være et lav-terskel program. Også dette programmet har tre nivåer.  
 
Diskusjon og orientering vedrørende de ulike mulighetene innenfor RIK-
programmet.  
 
IBGH-programmet bør vurderes tatt inn i Apellcupen som arrangeres 
blant avdelingene i Østlandsområdet. Avd. Oslo vurderer å fremme 
dette som et forslag til de andre klubbene, alternativt arrangere egne 
prøver i 2020.  
 
 

2. Informasjon om HS-leder saken (styret) 
Kort orientering om saken ut fra den informasjonen avdelingen har 
mottatt. Styret har inntatt en avventende holdning til saken, og 
forholder seg til hvilken konklusjon NKK kommer til.  
 
Ut fra dokumentasjonen som foreligger er det gjort forsøk på juks. Dette 
koker ned til et spørsmål om tillitt internt i NSchK.   
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Saken har avledet en del endringer i rutiner for registrering av prøver i 
NKK som er tatt i utlandet.  
 
Diverse diskusjon vedrørende saken og hvor den står i dag.  

 
 

3. Brukstrening på hytta og annen trening fremover 
Det uttrykkes et ønske om en innføring i det nye programmet (IBGH), 
samt brukshundtrening i helgene på hytta.  
 
Det er også mulig å møtes for brukshundtrening andre steder i og 
omkring Oslo. Anbefales at vi bruker FB som kanal for informasjon om 
dette (vurdere om det skal opprettes en lukket gruppe for de som er 
aktive).  
 
Bommen inn til hytta er fortsatt låst, og treninger på hytta må derfor 
avtales med de som har nøkkel til bommen.  

 
4. Eventuelt 

 
- Snakk på treningsbanen:  

Vi bør fremsnakke de som trener på treningsbanen og hjelpe 
hverandre frem. Positive og konstruktive tilbakemeldinger bør være 
målsetningen.  

 

 

MVH,  

Styret i NSchK avd. Oslo 


