Referat nr. 11/2017 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

20.11.2017, 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 10 godkjent

Nr

Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Publiseres snarest

Ansvar
Linda

Dommerkonferanse:
Programmet gjennomgått og sendes ut til siste
sjekk i KG før utsending. Oppfordre dommere til å
sende inn en bane. En de er fornøyd med av egent
design eller en bane de har sett som kan ha visse
utfordringer ol. Valgfritt.
Nytt regelverk og oppdatert dommerutdannelse
sendes ut på forhånd til dommerne slik at de har
tid til å gå igjennom før dommerkonferansen.
Har alle kontroll på sine ting?

062017

Forskjeller på FCIs regelverk og vårt
Vi lager et dokument, på engelsk, som beskriver
forskjeller i vårt regelverk i forhold til FCI. Skal
inneholde informasjon utenlandsk dommer trenger
(bla. hvem dommer kan dømme osv. )
Arrangørveiledning:
Gjennomgang av veileder. Gjenstår noe arbeid og
må jobbes videre med.

162017

Jan Egil lager et utkast

Jan Egil

352017

Eivind går igjennom og
kommer med et forslag til
møte 12 desember

Eivind

Sende ut info til dommerne. Linda

Jan Egil
Banedesign – Jan Egil
Måling og internasjonal
Harald
dommerkonferanse - Harald
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LL ledelse:
Gode tilbakemeldinger fra utøvere og
administrasjon. KG ønsker å tilby Nina og Janniche
2 nye år som LL ledelse.
Tilbakemeldinger på at samling har vært for tett
opp til mesterskap.
KG ønsker en evaluering av sesongen og sender ut
en anonym spørreundersøkelse til utøverne som
har representert på Nordisk og VM.
Spørsmål:
-Har informasjon fra LL ledelsen vært
tilfredsstillende?
- Hvordan synes du samlingene har vært?
- Har du hatt utbytte av samlingene og hva synes
du om tidspunktet for samlingene?
-Hvordan synes du ledelsen håndterte troppen
under mesterskap, Nordisk og VM.
- Hvordan føler du økonomien til LL har vært i
2017.
Kommende møter:
12 desember

412017
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