Referat nr. 9/2017 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

16.10.2017, 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 7 og 8 godkjent

Nr

Ja
Ja
Nei
Ja (fra kl 20.50)
Ja
Ja
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Internasjonal dommerkonferanse:
KG sendte ut mail til alle dommere med tilbud å
reise på internasjonal dommerkonferanse. Fått to
som er interessert.
Norsk Dommerkonferanse:
Arrangeres på Comfort RunWay 2-3. desember.
Alle dommerne oppfordres til å sende et par baner
slik at man kan gå igjennom forskjellig design.
Gjerne baner hvor man har fått noen utfordringer i
forhold til dømming, plassering i banene ol.

072017
062017

Påmeldingsfrist 10
november
Sende ut infobrev

Linda og
Adm

Dommerutdannelse:
Fått tilbakemelding fra adm på nye krav ol
Sendes til SHK og skal opp på møte i oktober.
Jan Egil tar ansvar for utdannelsen. Weekend 1 og
2 vinter/vår 2018, Weekend 3 i 2019.
Forslag til helger 17-18 februar og 5-6 mai.
Legge ut på KG ag informerer og NKK.no om at vi
starter opp utdannelse.
Søknadsfrist 10 januar.
Retningslinjer uoffisielle stevner og blåbær:
Lage retningslinjer for uoffisielle og blåbærstevner.

022017

Jan Egil tar tak i
dommerutdannelsen og tar
kontakt med Jon og andre
dommere i KG for å høre
hva de kan bidra med.

Jan Egil

342017

Anette tar tak i denne.

Anette
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Arrangørveiledning:
Eivind tar en gjennomgang av den
arrangørveiledningen som Helge Himle har startet
å lage.

352017

Henvendelse fra Thomas Thiesen:
KG har fått henvendelse fra Thomas Thiesen og en
andel Norske utøvere om landslagsuttak. Det er
ønske fra 70 personer at uttaket kun skal gå over
en helg. KG diskuterte saken og er ikke uenig i at
dette kunne vært en god løsning. Det er dog kun 2
år siden LL reglene ble endret og da var det stort
flertall for 2 helger. Det som ble brukt som
begrunnelse var skadede hunder ol.
I 2017 var man særs uheldige med været og det var
ulike forhold til utøverne.
KG ser på saken videre og ser om det er mulig å
gjøre noe med dette for 2019 sesongen.
Uttaksstevner:
KG har kun mottatt en søknad om LL uttak. På
grunnlag av dette og forespørselen fra utøvere vil
KG undersøke muligheten for å kunne arrangere
hele uttaket i Bergen om arrangør klubb er åpne
for å arrangere flere klasser.
KG sender en søknad til SHK om å få lov til å
arrangere alt på en helg.
Dersom SHK og Bergen ikke ser mulighet for dette,
må KG ta kontakt med klubber på Østlandet og
høre om de kan tenke seg å arrangere uttak.

362017

KG

312017

KG

Eivind går igjennom og
kommer med et forslag til
møte 20 november.

Eivind

Referat FCI møte VM:
37Rapporter for EO 2017 og JEO 2017 ble gitt til FCI
2017
representantene.
Diskusjon rundt EO, hvor kapasiteten begynner å
bli sprengt.
Tilbakemelding fra årets VM var at det er for
mange coacher i banen under briefing. Dette
medfører at det blir for fullt i banen under briefing.
Måledommer, Nalle Janson gikk ut av
målekomiteen og som erstatning for han har Alan
Hansson fra Danmark blitt ny i målekomiten i FCI.
Det måles nå i JEO, EO og VM. Måles hunden på ett
av arrangementene så teller dette også for de
andre.
EO2018: I Østerrike, skal være på et
hestesportsenter utenfor Wien. Hjemmeside
http://eo2018.eu/
JEO2018: I Nederland, hjemmeside
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http://www.eoj2018.eu/
EO2020: England 30 Juli - 2 august, Rutland
Showground
VM2021: I Moskva.

Referat NKU møte under VM:
Opprykksregler: Hvert enkelt land bestemmer for
sitt land.
Måling: måling fra hundens hjemland er gjeldende.
Nordisk junior camp/mesterskap: Høre med NKK
om et junior Nordisk. Camp - hvem vil avholde
dette? Harald skriver en sak om dette til NKK.
- Nordiske lag til EO og JEO, Finsk forslag: felles lag
for de nordiske landene dersom det ikke er et fullt
lag fra sitt eget hjemland. Dette vil bli opp til LL
ledere om det er ønske om noe slikt.

332017

Kommende møter:
13 november
20 november
4 desember
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