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Tid og sted: 12.06.2018, Skype kl 20.30 
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  Ja, fra 21 
Jan Egil Eide  Ja, fra 21.15 
Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 
Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Møtereferat:  
Møtereferat 5/2018 ikke godkjent og godkjennes 
på mail når alle har fått lest det.  
 

 Publiseres snarest Linda 

Hinder guidelines: 
Ikke oversendt Rikke pga en misforståelse. 
Oversender snarest.  

12-
2018 

 Anette/Tonje 

Dommerutdanning 2018: 
Vurderingskriterier for praktisk eksamen. Tonje har 
arbeidet med et skjema som har blitt gått 
igjennom. Jobbes videre med skjema.  
 
4 strøk på teorieksamen. Denne må tas opp igjen. 
Ny eksamen vil bli avholdt online.  
 
Helg 3: Teori eksamen fredag.  Det blir diskutert 
forskjellige løsninger for 3 helg og disse må 
diskuteres videre. 
 
 
 

02-
2018 
 

 KG  
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NM 2018: 
Evaluering: 
Fra arrangør: Noen punkter til dette i forhold til Ag 
og NM vil være. Tydeligere grenser på ulike 
oppgaver. 
Teknisk arr. må som det er skrevet i avtalen ha 
ansvaret for det som står der. 
Enstydig uttalelser til publikum. 
Stå frem som en enhet til publikum. 
Gjøre utregningen til dag 2 enklere for fremtiden, 
hvordan. 
Fra KG: Diskutert avgjørelsen som ble tatt i forhold 
til ikke å kjøre løpet på nytt. Ut i fra en 
helhetsvurdering mener KG at det var en korrekt 
avgjørelse.  
Litt lite info før stevne. Når info kom var det mye 
og bra. Kunne ha kommet med noe info litt før (om 
ikke annet, så opplyse om at info vil komme).  
Trangt rundt ringene.  
Utregningen er tungvint, må se om det er 
muligheter for å gjøre dette på en enklere måte.  
Syntes arrangementet fløt veldig bra og det var vel 
arrangert. All mulig skryt til arrangøren.  
Enig med arrangør i at det må være tydelige 
grenser for ulike oppgaver. Løses med et møte i 
forkant.  
Premiering er kritikkverdig når man betaler 405 kr 
for å starte. Det burde være mulighet for å gi ut 
noe bedre premier. Gjelder generelt på alle NKK 
stevner men er litt spesielt med NM.  

11-
2018 

 Linda 

Nominering av dommere til Mesterskap: 
KG har forespurt administrasjonen om vi kan 
nominere dommere til mesterskap og hvordan 
dette skal foregå: 
Vi kan invitere/ forespørre de aktuelle dommerne 
om de ønsker å bli nominert til det spesifikke 
mesterskapet. Dommeren må i så fall levere en 
«Agility-CV» og 3 banetegninger fra både hopp 3 
og AG 3 som de har brukt i konkurranse. Dette 
sendes til FCI sammen med nominasjonen. 
 

22-
2018 
 

Linda avklarer med adm Linda 

Kommisjonsmåling:  
Henvendelse om kommisjonsmåling. Søknad 
kommer ihht til regelverk og kommisjonmåling 
innvilges.   

23-
2018 
 

Det avtales med utøver tid 
og sted for ny måling. 

Linda 
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NKU møte: 
Må begynne å tenke på dommer til NoM i Norge i 
2020. Sted og tid.  
Saker til NKU møte i august under Nordisk: 
-Ønsker å ha to lag pr land.  
-Kjøre lag konkurranse som EO finalen.  
-Kvalifisering lørdag også kun et løp med finale 
søndag.  
-Oppdatere NKU sine hjemmesider 

24-
2018 

Thomas lager forslag og 
sender inn.  

Thomas 

LL uttak og deltagere: 
Henvendelse fra LL, dersom ikke 12 ekvipasjer har 
alle krav ihht til LL regler. Hva gjør man da? 
Hvordan skal troppen fylles?  
Etter diskusjon ble KG enig om: 
Dersom man ikke har nok tellende løp så går man 
rett på poeng.  
 

25-
2018 
 

Linda svarer LL Linda 

EO Lag: 
Forslag på NKU møte om å lage felles Nordisk lag. 
Opp til LLL å bestemme dette.  
Ikke lov med mix lag for Small og Medium ble 
endret i 2017.  
LLL informerer EO troppen om at: Dersom ingen 
har meldt avbud eller skade innen 29 juni, så får de 
siste to Norske ekvipasjene som ikke har lag bli satt 
opp til internasjonale lag.  
Ønske om EO regelverket for 2018. Dette har ikke 
KG sett.  
 

26-
2018 
 

  

Kommende møter: 
14 august 
Helgemøte 17. – 18. november 
 

   

 


