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Tid og sted: 23.04.2018, Skype kl 21.00 
Referent: Anette Mjøen 
Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
 

Linda Stensrud Leder Ja 
Anette Mjøen  Ja, fra 21.40 
Jenni Lehtinen  Ja  
Thomas Thiesen FCI representant Ja, fra 21.30 
Eivind Bredo Fossum  Ja 
Jan Egil Eide  Ja 
Tonje Sollied Johansen  Ja, fra 21.30 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 3/2018 godkjent.  
 

 Publiseres snarest Linda 

Henvendelse til KG: 
KG har fått en henvendelse angående avstand 
mellom hinder på stevne med bruk av utenlandske 
dommere. Spørsmålet går ut på om det er nye 
regler som gjelder fra 2018, når det kommer til 
avstander mellom hinder, da det har vært lange 
avstander mellom noen hinder.  
 
Måten å måle avstand mellom hinder på 
(agilityreglenes pkt. 4.2) er noe endret i nytt 
regelverk. Tidligere målte man både min og max 
avstand med utgangspunkt i hundens naturlige 
linje mellom hinder. Fra 2018 måles maxavstand 
mellom hinder i rett linje (mens min avstand 
fremdeles måles i hundens naturlige linje). 

 
 

Linda kommer med forslag 
til svar og oversender KG 
før svar blir sendt 

Linda 
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Dommerelever NKK stevner: 
KG ønsker at NKK går foran som et godt eksempel 
på sine stevner og KG ønsker å gi mulighet til at 
alle som ønsker det skal få være dommerelever på 
NKK sine stevner med Norske dommere.  
 
NKK har så langt mottatt søknad om å ha 
dommerelever på to stevner Dogs4All og 
Lillehammer. For å ta en avgjørelse hvem som får 
Dog4All ønsker KG å vente med å ta avgjørelsen 
slik at den med færrest elevoppdrag får 
muligheten her. Det er en Norsk dommer og en 
utenlandsk dommer her, så eleven kan bare virke 
som elev for den Norske dommeren som dømmer 
ca halvparten av klassene.  
 
Til Lillehammer er det 2 som har søkt og begge kan 
få være dommerelever på dette stevnet.  
 
 

  Linda 

Hinder guidelines: 
Har vært en misforståelse i oversettelsen her og alt 
har ikke blitt oversatt.  Rikke Masternes hjelper til 
med å oversette resten,  

12-
2018 

Tonje og Anette avklarer 
hva som skal oversettes og 
oversender til Rikke. 

Anette/Tonje 

Dommerutdanning 2018: 
Spørsmål til teori prøve 1, helg 2 i utdannelsen. 
Jan Egil har lagd 50 spørsmål. Elvene må ha 43 
riktige for å bestå eksamen.  
Eivind og Jenni har kommet med innspill til noen 
flere spørsmål som implementeres i prøven.  
Svar er avkryssing og kun et svar er korrekt.  
Målet med dette er at det skal være enkelt å 
forstå, rette osv. Teori prøven avholdes fredag.  
 

02-
2018 
 

 KG  

Videreutdanning av ag dommere: 
NKK region Buskerud har forespurt KG om det er 
ønske for en form for videreutdanning av agility 
dommerne. På dommerkonferansen kom det frem 
at det var ønske om å ha oppdatering på 
banedesign. Reg. Busk ønsker å arranger dette for 
de Norske agility dommer. Reg Busk har også sendt 
forespørsel om dette til de andre regionene om de 
ønsker å bidra.  
KG stiller seg positive til et slikt kurs for dommerne 
og er med på videre planlegging.  
Instruktør er forespurt og Reg. Busk fortsetter med 
planleggingen og holder KG oppdatert.  
 

  Linda 
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NM 2018: 
Sandefjord er tekn. arrangør.  
KG har fått info om at det ikke blir finaler for kl 1 
og kl 2. Kun NM finaler søndag. (Redigert: Etter 
møtet har KG fått opplyst om at det blir kl1 og 2 
mester likevel.) 
Venter fortsatt på avklaring om hvor mange ringer 
ol.  
Muligheter for livestream til NM? Sjekke med adm.  
Hvordan dokumentere lag løp/napp. Har ikke blitt 
sendt ut resultater siste året omtrent.  Ag 
programmet må oppdateres/problemet må løses.  
 
Antall ringer skal avtales med arrangør og KG har 
blitt forespeilet 3-4 baner. 
 

11-
2018 

  Linda 

EOJ: 
NKKU har lagt ut en forespørsel om noen kunne 
tenke seg å være lagleder til EOJ. Ikke fått inn noen 
svar enda. Ønsker at NKKU også informere om 
dette:  
Dersom det finnes deltakere som ønsker å stille i 
EOJ, så er det åpent for dette selv uten lagleder. 
Det eneste kravet er at en myndig person følger 
med, enten en forelder eller at en forelder 
formynder en annen person over 18 år. 
  

 Thomas sender info til NKU KG 
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Nominering av dommere til Mesterskap: 
KG ønsker å nominere dommere til internasjonale 
mesterskap. I år ønsker KG å forespørre 5 
dommere om de ønsker å dømme mesterskap i 
2019.  
Dommer må sende inn dokumentasjon som 
inneholder: 
CV med meritter/erfaring og tanker om 
banedesign. KG ønsker å få tilsendt 3 ag baner og 3 
hoppbaner i klasse 3.  
Dommerne informeres om hvilke mesterskap/ 
helger det gjelder og at det må påregnes en del 
internasjonal dømming i året i forkant av 
mesterskapet. Dommer må da avsette tid til dette. 
Dommer må selv informere om det er noen av 
helgene denne ikke kan og om den ikke ønsker å 
dømme noen av mesterskapene.  
 
Det er ønskelig at dommerne KG forespør fyller 
disse kriteriene: 
-3 års erfaring som dommer eller dømt på minst 30 
stevne dager. (Dobbeltstevne vil si 2 stevnedager) 
-Fordel med internasjonal erfaring men ikke et 
absolutt krav.  
-Gode sosiale egenskaper. Dette vektlegges ekstra 
til EOJ.  
-Banedesign og sikkerhet 
-Dømme regelmessig 
 
KG må avklare med administrasjonen om dette er 
en akseptabel måte å gjøre det på.  
Videre må det avklare frister for når man må søke.  
Thomas sjekker med FCI om datoer når søknader 
må være inne slik at KG kan sette frist for 
innsending av CV ol fra dommerne som 
forespørres.  
 
Dommerne i KG forlot møte før kandidater ble 
foreslått.  
 

 Linda avklarer med adm Linda 

Kommende møter: 
8. mai 
12. juni 
Helgemøte 17. – 18. november 
 

   

 


