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Tid og sted: 20.02.2018, Skype kl 20 
Referent: Linda Stensrud 
Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
 

Linda Stensrud Leder Ja 
Anette Mjøen  Ja 
Jenni Lehtinen  Ja 
Thomas Thiesen FCI representant Ja 
Eivind Bredo Fossum  Nei 
Jan Egil Eide  Ja 
Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 1/2018 godkjent.  
 

 Publiseres snarest Linda 

Forespørsel fra administrasjonen: 
Administrasjonen har mottatt forespørsel om 
rasen Chodskye Pes kan delta i Nordisk og VM. Ihht 
til FCi sitt regelverk om VM punkt B.3 kan rasen 
ikke delta i VM, men rasen er godkjent av NKU og 
kan delta i Nordisk.  
 

15-
2018 

Adm. sender svar  

Dommerutdanning 2018: 
Kort referat etter første helg. Fått bra 
tilbakemeldinger på opplegget. Banedesign 
vektlegges mye og elevene har online oppgaver 
som må utføres. 1 elev trakk seg av tidshensyn før 
oppstart – 9 elever er i gang med utdannelsen. 
Andre helg for utdannelsen vil foregå i Stavanger.  
Det har blitt foreslått å dele siste eksamens helg på 
to. En på Vestlandet og en på Østlandet, og at disse 
avholdes på et offisielt stevne. Dette synes KG er 
en god idé, men det må vurderes og se om det er 
mulig å få gjennomført dette. Sensor må være en 
norsk dommer og da må stevnene hvor man 
avholder eksamen ha norske dommere som kan 
være sensorer. Det bør lages et standard opplegg 
for dommerutdannelsen slik at opplegget ikke er 
opp til dommeren som avholder utdannelsen. 

02-
2018 
 

 KG  
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Det må være klare kriterier for hva som skal til for 
å bestå eksamen. Dette må KG lage slik at dette er 
helt klart. Teori eksamen må også lages og elevene 
må få beskjed om omfang og hva kriteriene er for å 
bestå eksamen.  
 
Judges guidelines: 
Thomas har sett på denne og oppdatert ihht til FCI 
sin nye guidelines. Anette og Tonje har lest 
dobbeltkorrektur på dette. Siste korreksjoner 
gjøres og dommerne i KG går igjennom og sjekker 
at det nå er korrekt ihht til praksis i Norge.  

03-
2018 

Dommere må gå igjennom 
og gi klarsignal.  

KG 

FCI møte: 
Mottatt skriftlig referat fra Eivind 

04-
2018 

 
 

 

NKU møte:  
Mottatt skriftlig referat fra Eivind 

05-
2018 

  

Økonomisk støtte til LL, dommerutdannelse ol: 
KG har fått en henvendelse fra administrasjonen: 
 
NKKs representantskapsmøte 2016 og 2017 
behandlet sak knyttet til modell for støtte til 
dommerutdanning, landslag mv. 
  
Utvalget nedsatt av HS for å utrede saken sendte 
dokument på høring til klubber og forbund 
sommeren 2017 
http://web2.nkk.no/filestore/2017_Hringsdokument
er/Hringtilklubberforbundogregioner.pdf 
  
Tilbakemeldingene som ble gitt fra klubber og 
forbund fremkommer i RS 2017 
dokumentene http://web2.nkk.no/filestore/Strategis
ke_dokumenter/Representantskapsmte2017-
sakspapirer.pdf , se sak  5g side 37 og utover. 
  
RS2017 fattet følgende vedtak: 

 
  
På denne bakgrunn ber vi NKKs 
kompetansegrupper, dommerutdanningskomiteen 
(DUK) og de øvrige miljøene som ivaretar 
dommerutdanning mv. vurdere og gi 
tilbakemelding om hvilke kostnader de ulike 
dommerutdanningene/autorisasjonene (inkl. 
ringsekretær, figuranter mv) medfører og hva som 

07-
2018 

KG lager et regnestykke 
over hva vi betaler og 
mottar i dag. Lage 
regnestykke over hva ting 
koster å gjøre.  

 

http://web2.nkk.no/filestore/2017_Hringsdokumenter/Hringtilklubberforbundogregioner.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/2017_Hringsdokumenter/Hringtilklubberforbundogregioner.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Representantskapsmte2017-sakspapirer.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Representantskapsmte2017-sakspapirer.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Representantskapsmte2017-sakspapirer.pdf
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ideelt sett bør gis av økonomisk støtte i denne 
forbindelse. Tilsvarende bes gjort i fht landslagene. 
  
 
KG må sette opp et forslag på hva vi mener ting 
koster og hva man bør få i støtte.  
 
Brainstorming om hvordan hente inn penger til 
dette: 
- innføre startlisens 
- øke aktivitetsavgiften med en bestemt prosent, 
hvor økningen øremerkes til den grenen. F.eks. at 5 
kr pr start øremerkes. Åpne opp for at man kan 
søke om mindre stevner ikke så lang tid i forveien. 
Dette kan føre til mer aktivitet og økt inntekt. 
- Sverige har ett prøveprosjekt hvor private aktører 
kan få arrangere stevner.  
- Mulighet for å kunne søke om små stevner med 
kortere frist.  
 
Urettferdigheten i dagens system bør påpekes.  
 
KG kunne tenke seg å få se hva som blir betalt inn i 
aktivtetsavgift fra agility og de andre sportene 
under SHK, for å kunne gjøre en mer rettferdig 
fordeling av pengene.  
 
Dommerautorisasjoner: 
Det er mange dommere som ikke oppfyller kravene 
for å opprettholde autorisasjonen (i hht «Regler for 
autorisasjon av Agilitydommere»). Kg lager en sak 
til SHK med anbefaling om hvilke dommere som 
skal avautoriseres.  
Autorisasjonsreglene bør overholdes og det er 
dommerens ansvar å sørge for at de overholder 
reglene.  
Oppdatere autorisasjonskravene. Må endres til 
hvert 6. år siden det er konferanse hvert 3. år. I dag 
står det hvert 5. år. Det betyr at man etter dagen 
regler ikke kan være borte fra en eneste 
konferanse.  
 

08-
2018 

  

Dommere NKK stevner 2019: 
På grunn av mange saker så behandles denne på kg 
ag siden.  

09-
2019 

  

LL Uttaksregler 2019: 
Revidere uttaksreglene etter 2018 sesongen og se 

10-
2019 

Må jobbe videre med denne 
saken  
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hvordan utfallet blir med å ha uttak en helg i 
stedet for to. Det bør sendes ut en spørring til 
klubber om evt. endringer.  
Kan det være lurt å ha en fast helg for uttak?  
Vurdere å nedsette en komite som tar seg av 
revideringen. 
NM 2018: 
Må vite sted og finne teknisk arrangør. Kritisk for 
arrangeringen av NM at man ikke vet hvor det skal 
være. Begynner å bli kort frist.  
Follo ønsker ikke å være arrangør.  
Ikke ønske om å bare arrangere kl. 3, KG ønsker ett 
arrangement som inkluderer alle klasser.  

11-
2018 

KG må sende mail til adm. 
med bekymring om dette.  

Linda 

Hinder guidelines: 
Har blitt oversatt av Rikke Masternes. Må gå 
igjennom og sjekke oversettelsen mot dagens 
regelverk.  

12-
2018 

Anette og Tonje går 
igjennom.  

Anette & 
Tonje 

Regelverk forskjeller: 
Det skal lages et engelsk skriv som klubber til 
utenlandske dommere før dømming, som 
omhandler særnorske regler. Jan Egil skulle se på 
dette, men har mye jobb med 
dommerutdannelsen og har ikke tid på nåværende 
tidspunkt. 

13-
2018 

KG må se på dette så fort 
som mulig 

KG 

Stevne veileder: 
Det er laget et utkast som Linda skulle se mer på 
og deretter avklare noen punkter med 
administrasjonen. Dette har ikke blitt gjort ferdig 
på grunn av personlige omstendigheter. Må få tatt 
tak i denne igjen.  

14-
2018 

 Linda 

Kommende møter: 
20. mars 
17. april 
Helgemøte 17. – 18. november 
 

   

 
 


