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Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Jenni Lehtinen
Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat 8, Anette hadde noen kommentarer
så må godkjennes etter møte da hun ikke var til
stede i dag.
Avautorisering av dommere:
KG har blitt bedt om å uttale seg i forhold til to av
dommerne som ikke har opprettholdt krav om
dømming og/eller stilt opp på dommerkonferanse
ihht til autorisasjonsreglene til agility dommere.

Nr

082018

Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja, fra 21
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Publiseres snarest

Ansvar

Linda

Linda

Dommer xx har ikke opprettholdt kravene slik KG
ser det og skal avautoriseres. Med mindre
dommeren kan dokumentere at den har dømt på
et offisielt stevne. Uoffisielle stevner teller ikke til å
beholde sin autorisasjon.
Dommer xx beholder sin autorisasjon på grunnlag
av at den dømmer regelmessig. Men KG mener at
dommer bør få en advarsel og dersom dommeren
ikke stiller opp på neste dommerkonferanse vil
dette medføre avautorisasjon.
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Henvendelse fra hundeklubb:
30KG har fått en henvendelse fra klubb om
2018
hopphinder. Vingen er mer eller mindre fylt men er
en åpning på toppen. Spørsmål er da om dette er
godkjent eller ikke ihht til nytt regelverk.
Ikke godkjent ihht nytt regelverk.
Henvendelse om overgangsregler:
Legger ut en påminnelse om overgangsreglene for
hinder.
Henvendelse fra utøver angående hendelse på
stevne og leke i ringen:
KG har mottatt en henvendelse fra en utøver hva
som er lov i forbindelse med leke i ringen og
oppførsel til en dommer i forbindelse med dette.
KG ønsker å få en uttalelse fra dommer før man
kan svare utøver i saken.
Dommer dømmer partner:
KG har blitt gjort oppmerksom på at en dommer
har dømt sin partner på et uoffisielt stevne i
forbindelse med et offisielt stevne. KG er delt i hva
som er riktig og ikke her og ønsker at adm ser på
hva som er lov i en slik sammenheng.
Leke i banen hva tillates:
Det har i senere tid oppstått diskusjon rundt bruk
av leke i ringen på agilitystevner i Norge. KG ønsker
å være tydelig på at regelverket ikke gir rom for å
innføre ytterligere sanksjoner mot en ekvipasje
som medbringer leke i ringen enn den åpenbare
diskvalifikasjonen dette medfører. Norske
dommere har ikke anledning eller mandat til å
bortvise, advare om rapportering eller verbalt eller
skriftlig å anklage utøvere for kritikkverdig atferd,
dersom de velger å ta med seg leke i ringen. Det
viser for øvrig til regelverket for agility pkt. 6.2 og
2.6.5

Linda gir beskjed til
hundeklubb

312018
322018

Linda
KG ønsker at Adm sender
en forespørsel til dommer å
be om en uttalelse om
saken.

332018

342018

Linda

Linda

Linda

Tonje skriver et utkast til
forslag som sendes til AG
dommere og legges ut på
KG ag informerer.

Linda
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Evaluering av uttak 2018:
KG ønsker å sende ut en undersøkelse til alle som
deltok på LL uttak i år for å høre om hva man
syntes om modellen som ble kjørt i år. Spørsmål vil
være som følger:

272018

Lager google doc’s skjema
og sender ut invitasjon til
alle som søkte LL. Be om å
få liste fra LL ledelsen.

Linda

292018

Sendt henvendelse til adm
på dette.

Linda

1. Er det en god modell å ha uttaket over én helg
slik som i 2018? Ja/Nei
2. Dersom uttak over én helg: er 8 løp fordelt over
tre dager passende?
Ja det er passende med 8 løp/Nei det er for mange
md 8 løp
3. Foretrekker du å ha løpene konsentrert (feks
rekkefølge S, S, S - M, M, M - L, L, L) eller spredt
utover dagen (feks rekkefølge S, M, L - S, M, L - S,
M, L) ?
Konsentrert / Spredd ut over dagen
4. Er det å foretrekke at uttak foregår innendørs
(med like forhold for alle uansett vær) selv om det
feks går på bekostning av reisevei?
Ja/Nei
5. Hvordan synes du modellen for utregning av
poeng fungerer? Bra/greit/ Dårlig
6. Hvordan synes du resultatservice og kunngjøring
av tropp bør forløpe? Fortløpende/Samlet til slutt
7. Bør uttak foregå som en del av et offisielt NKK
arrangement eller bør det være et rent
uttaksstevne? Offisielt stevne/Eget stevne
8. Hvor viktig er det for deg at uttak også omfatter
offisielle klasser? Viktig/ Ikke viktig
Er det andre ting du mener er viktig å ta hensyn til i
gjennomføringen av et LL-uttak?
Nordisk mesterskap 2020:
Sendt inn forslag til dommere til NKU og disse vil
bli stemt over på møte under VM i oktober. Tid og
sted, avventer info fra administrasjonen.
KG har ønske om at dette skal foregå innendørs og
ikke på et NKK internasjonalt stevne.
Kommende møter:
Helgemøte 17. – 18. november
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