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Tid og sted: 07.09.2017, Skype 
Referent: Linda Stensrud 
Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
 

Linda Stensrud Leder Ja 
Anette Mjøen  Ja 
Gondola Guttormsen  Ja 
Harald Schjelderup FCI representant Ja 
Eivind Bredo Fossum  Ja fra 20.30 
Jan Egil Eide  Nei 
Silje Johansen  Nei 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 5 godkjent  
 

 Publiseres snarest Linda 

NKU møte, referat fra møte ifm Nordisk: 
Harald ga et kort referat fra møtet: Pga at 
møteinnkallingen ble sendt ut for sent, er ingen 
beslutninger er tatt på møtet – kun diskusjoner. 
Sakene skal opp igjen på VM-møtet.  
Sverige har ny representant.  
Diskutert opprykk på tvers av landene 
NoM 2018: Det kommer info og adresse snart 
Respektere hverandres nasjonale måling av hunder 
Nordisk Junior Camp 
Innkalling til NKU Nordiskmøte 2018 skal sendes ut 
innen 1/5-18 
 
Harald kommer med forslag til KG møtedato, for å 
gå gjennom sakene som skal opp på VM-møtet 

32-
2017 

 Linda/Harald 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Agilityregler 2018 - Høringssvar 
KG har mottatt svar fra 41 klubber. KG har 
behandlet disse og er kommet frem til følgende 
forslag til regelverk som sendes videre til 
Sportshundkomiteen og evt. Hovedstyret for 
godkjenning:   
- Utstilling/ Prøve:  Ca like mange for og imot. 

Flere utrykker også at det er vanskelig å ta 
stilling til. Agility forblir under utstilling i første 
omgang. Samtidig forhandles det frem et 
konkret forslag til prøvereglement for Agility 
som sendes ut på egen høring når dette er 
klart.  

- NOX hunder eller NM tittel: NOX hunder skal få 
delta i NM. Agility går dermed bort fra offisielt 
mesterskap 

- Velge hvilke klasser som arrangeres: KG går inn 
for at arrangør kan velge hvilke klasser de 
arrangerer.  

- Deltagerbegrensning: Det åpnes for 
deltakerbegrensning etter prinsippet «første 
mann til mølla». Påmeldingssystemet må 
oppdateres slik at det lukkes når antall 
deltagere er nådd.  

- Løpetisper: starter i oppsatt rekkefølge, på 
teppe. Teppe størrelse 1.5 x 2 meter. 

- Belønning: «Det er dog tillat å levere belønning 
til funksjonær i startområdet som vil plassere 
denne på anvist plass, utenfor ringen, i 
målområdet. Godbiter må være i lukket 
beholder.» Skrive hvordan dette utføres i 
stevneveileder.  

- Napp: Feilfri pallplassering evt opp til 15 % av 
startende 

- Opprykk: stor motstand mot samlet opprykk og 
KG går bort i fra dette forslaget. Dagens 
ordning, med 3 napp i hver gren videreføres.  

- Resultatbok: stor motstand mot resultatbok og 
dette blir derfor ikke innført.   

 
Harald kontakter FCI for å få regelverket i et 
dokument som er mulig å redigere i.  
KG starter med jobben å oversette FCI regelverket 
til Norsk for relevante punkter om dømming og 
hinder. Harald delegerer hvilke punkter som 
oversetter. Leser korrektur for hverandre.  

01-
2017 

 Harald/Anette
/ Linda 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Kommende møter: 
14 september kl 19.30 nytt arbeidsmøte rundt 
regelverk.  
 

   

 
 


