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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

07.08.2017, Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Harald Schjelderup
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Silje Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat 3 og 4 godkjent

Nr

Infosaker:
I etterkant av NM ble det oppdaget at to hunder på
lagene til en hundeklubb ikke hadde nok napp med
korrekt handler. Leder i KG har sendt mail til
hundeklubb om dette og bedt om uttalelse.
Forklaring går ut på at fører som står på lagskjema
ikke var frisk og en annen gikk med hunden. Da det
er vanskelig å bevise noe er det ikke
hensiktsmessig å ta saken videre. KG sender likevel
en mail til hundeklubb om at de må påse at det er
korrekt fører på lag-skjemaer fremover.
KG bør også informere alle som går lag om å påse
at dette er korrekt og dette må kontrolleres før
NM i 2018.
Dommere 2018:
Forslag på Esa Moutka til Trondheim. Bør det
utvides med en Norsk dommer til NM 2018.
Avklares med adm.

192017

Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja, fra kl 21
Ja, fra kl 20.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Skrive et svar til klubben og
påpeke at de må påse at
dette er korrekt for
fremtidige arrangement.

Linda

Linda/Adm
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Dommerutdanningen 2017:
Anette har renskrevet dommerutdannelsen og
fortsetter på «Regler for autorisasjon av
Agilitydommere». Sendes over til SHK snarest og vi
må annonsere når utdanningen skal være og se om
noen vil delta.
Linda ringer Jon og hører hva han kan bidra med.
EO regelverk 2018:
Endret på kvalifiseringsperioden: Utvidet til 1 år,
01.03.2017-01.03.2018.
Lagt til at man får 20 poeng for feilfrie løp.

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

022017

Anette finpusser på
dokumentet etter
anvisninger fra forrige
møtet

Anette/ Linda

302017

Anette renskriver og lager
eksempler. Publiseres
snarest

Anette/Linda

282017

Skrive et brev til adm og
SHK om NM arrangementet

Linda

312017

Sende til alle klubber samt
legge ut på KG ag
informerer og NKK.

Linda

322017

Harald gir KG referat på hva
som ble diskutert, slik at KG
kan ta beslutning innen
neste møte

Harald

072017

Harald sjekker med FCI
Agility-komiteen
Linda undersøke om vi har
penger til å sende 2
dommer

Harald/ Linda

I dag er det opp til utøverne som reiser til EO å
skaffe tøy. Er det mulighet for noe landslagstøy for
de som reiser, slik at det ser ut som et samlet lag?
Evaluering NM 2017:
Refererer til Follos evaluering av NM. KG sender
inn en tilbakemelding til adm og SHK.
KG anbefaler at Follo bør få ekstra kompensasjon
for ekstra jobb.
Uttaksstevner 2018:
Legge ut info om at klubbene oppfordres til å søke
om uttaksstevne. Frist 15 oktober.
Periode 01.04.2018-20.06.2018.
NKU møte:
Sakene har kommet veldig sent og Harald har ikke
godtatt innkallingen. Sakene som er sendt inn vil
bli diskutert på nordisk møte men ingen
avgjørelser vil ikke bli tatt før pål VM-møtet.
Internasjonal dommerkonferanse:
Hemer, Tyskland, 18-19 november. Harald sjekker
antall representanter vi kan sende + info om
innhold/ opplegg for møte.
Sende ut brev til alle dommere om hvem som vil
være med på gitte premisser.
Kommende møter:
Må avtales på fb gruppe.
Linda/referent
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