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Saker
Møtereferat:
Møtereferat 6 godkjent
Internasjonal dommerkonferanse:
KG ønsker å sende ut mail til alle dommere med
tilbud om å reise på den internasjonale
dommerkonferansen. Norge kan sende 2
dommere. Vi kan bruke kr 5000 som er satt av til
foredragsholder til vår dommerkonferanse til
støtte til disse to dommerne. Kriteriet er da at
dommerne holder foredrag på den norske
konferansen.
Konferansen er i Hemer, Tyskland, 18-19
november.

Nr

072017

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja fra 21.30
Nei

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Sende ut mail til alle
dommere snarest mulig. De
får dekket kr 2500 hver og
må dekke resten av
utgiftene selv.

Linda
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Agilityregler 2018
01Fortsetter fra sist møte.
2017
- Det er en fordel at informasjonen om hinder
kommer ut så fort som mulig (FCIs «Obstacle
Guidelines» vil ikke bli oversatt til norsk før
etter reglene er ferdig). Legge ut på KG ag
informerer på FB om nye guidelines for hinder
og oppfordre klubber som skal kjøpe nye
hinder til å følge disse. Legge ut link til FCI sin
side med de hinderguidelines på engelsk.
- Overgangsregler, 2 år på alle hinder men 5 år
på å fase ut hjul med ramme. Hjul med ramme
ønskes faset ut til fordel for rammeløst hjul
som er antatt tryggere. For hjul med ramme vil
det blir obligatorisk med delbart hjul i løpet av
2 års overgangsperiode.
- Dersom arrangør setter et øvre tak på
deltakere eller ikke arrangerer alle offisielle
klasser på et stevne er det heller ikke tillatt å
arrangere åpne klasser som gir kvalifikasjon til
en finale.
- Lag hopp: Flertall for å kunne arrangere lag
hopp, men det må sørges for at det også blir
arrangert lag i agility. Dersom man arrangerer
flere lag-klasser i løpet av et år må disse ha en
jevn fordeling mellom agility og hopp.
- Størrelsesklasser: Flere har foreslått 5
størrelsesklasser og/ eller senkning av min.
hoppehøyder. KG ser at 5 klasser kan medføre
utfordringer f.eks i forbindelse med hindermateriell og kostnader dette vil få for
klubbene. KG har diskutert å senke min.
hinderhøydene med 5 cm slik det har blitt
foreslått fra noen klubber. Vi ønsker å ta dette
med og vil jobbe videre med det. Vi ønsker
også at dette diskuteres på
dommerkonferansen. Størrelsesklasser og min.
hoppehøyde implementeres ikke i 2018reglene (max. høydene endres, som tidligere
sagt, til 30 – 40 – 60).
- Forslag om frivillig nedrykk: Foreslått fra noen
klubber og KG tar med seg dette i videre
diskusjoner.
- Forslag til fjerning av pølse: KG ønsker å følge
FCI sitt regelverk vedr. hinder. Dette vil si at
pølsa forblir i hinderparken.
- Antall lag til NM: Tilbakemelding fra flere
klubber om at det ikke skal være en
begrensning på antall lag til NM. KG fjerner det

Anette oversetter A- A4.a
Linda A4b.-A5
Harald kapitel A5
Silje A6 ut til og med A10.1
Ferdig oversatt innen 21
sept og oversendes Anette.
Om mulig, legg ut på KG ag
siden på fb først slik at
andre kan lese korrektur.
Det som oversettes må inn i
2018-regelverk. Alle må
også sjekke om det er noe
som er fjernet i regelverket
også.

Side 2

Referat nr. 7/2017 KG agility

-

-

foreslåtte kravet om at det kun er 2 lag pr
størrelse fra hver klubb som kan kvalifisere seg
til NM.
Forslag om endret antall deltagere til finaler i
NM. KG har diskutert saken og ønsker å
fortsette med dagens ordning.
I klasse 3 på stevner med CACIAG
(Internasjonale NKK-stevner): FCI reglene
følges i forhold til standard- og max-tid – dvs.
tiden til den raskeste hunden med færrest
banefeil + 15%
Norge beholder 30x40 ringstørrelse som
standard

Kommende møter:
26 september kl 19.00 nytt arbeidsmøte rundt
regelverk.
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