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Saker
Møtereferat:
Møtereferat 10, godkjennes på mail.
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Ja, fra 21
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Ja
Ja, fra 21
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Publiseres snarest

Ansvar

Linda
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Evaluering av LL regler 2020:
På bakgrunn av utsendte spørreundersøkelse

Endret til fortrinnsvis over en helg over 3 dager
eller maks to helger.
Om det ikke er nok deltagere som har klart kravene
må det spesifiseres hvordan man velger ut hvem
som skal være med for å fylle troppen. KG foreslår
antall poeng uavhengig om det i agility eller hopp.

272018

Anette oppdaterer
regelverket slik at det blir
korrekt for 2019. Publisere
før jul.

Linda

Periode for uttak: tidlig med uttak i april ønsker å
endre til fortrinnsvis fra 1 mai.
Antall løp: 8 løp fordelt på 3 dager eller over 2
helger. 8 løp over to dager blir i overkant.
I undersøkelsen ønsket ca 60 å ha løpene spredd i
forhold til konsentrert.
Ønske om innendørs uttak fra 90% i
undersøkelsen, men KG må vurdere det i
søknadene som kommer inn i hvert enkelt tilfelle.
Utregning av poeng:
Endres for 2019: man kan ikke få mer enn 100
poeng totalt dersom man har 5 feil (pluss poeng
for tid) Om man får 10 feil, kan man ikke få mer
enn 50 poeng totalt (pluss poeng for tid).
Ellers så ønsker KG å opprettholde reglene slik de
er til VM. Vi diskuterer videre en annen løsning til
Nordisk, spesielt etter at nordisk reglene har blitt
endret.
Resultatservice 63.5 % ønsket å ha fortløpende
resultatservice og kunngjøring av tropp. 33.3 %
ønsker samlet til slutt. KG følger flertallet og
ønsker det fortløpende.
Offisielt eller ikke: Nå kan man søke om de klasser
man vil så man kan få rene kl 3 stevner som
uttaksstevne, det er derfor ikke så viktig om det er
på et offisielt stevne eller eget stevne. Må være
opp til arrangør hva de har ressurser til og hvordan
de finansierer utgifter.
Krav for deltagelse:
Hund må være over 18 mnd for å delta på uttak.
Hund må dog være 24 måneder eller eldre på
første mesterskapsdag under VM.
Påmelding landslag økes til kr 600 for neste
periode. 800 for utvidet frist.
Under Annet: må kontrollere siste tre siste
setninger med adm. Hva kan stå?
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Kommende møter:
12 desember
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