Referat nr. 12/2018 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

12.12.2018, Skype kl 20.15
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

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 10 og 11 godkjent
Uttak 2019:
To søkere Sandefjord hundeklubb og Ølen Etne
Vindafjord hundeklubb.
Sandefjord søker helgen de avholder NM og Ølen
helgen 8-10 Juni.
Ølen søker om alle uttaksstevner over 3 dager
mens Sandefjord søker om uttak på 4 av løpene.
Det har tidligere vært prøvd ut å avholde uttak på
NM og dette var ikke populært blant utøverne. Det
er nok nerver rundt deltagelse i NM om det ikke
skal være uttak i tillegg.
KG syntes også det er uheldig å avholde dette
samtidig.
Etter vurdering ønsker KG å gi uttaket til Ølen Etne
og Vindafjord hundeklubb.
Internasjonal agility champion:
Mottatt rundskriv fra FCI angående internasjonal
agility champion. Må oppdatere i
championatreglene til NKK.

Nr

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

362018

Tonje skriver svar til
Sandefjord hundeklubb.

Linda

372018

Linda sender mail til NKK.
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Søknad om mindre banestørrelse:
KG har mottatt søknad fra Hundeklubb om
dispensasjon på banestørrelse.
Søknad om 13x20 meter. KG har diskutert saken og
mener at dette er for lite for å kunne sette en
forsvarlig agility bane.
Dogs4all og agility stevner på NKK stevner:
Stevner har blitt for stor for en ring. Stevnet i år
varte i 13 timer. Det er dårlig plass til oppvarming
av hundene og trangt rundt ringen. Underlag er ok,
men det er glatt på områder der man skal prøve å
varme opp hundene.
Det har blitt gitt tilbakemelding om liten smidighet
i forhold til å endre klasser, endre rekkefølge når
starter kræsjet med utstilling osv.

382018

392018

KG lager et notat som
oversendes administrasjon.
Linda og Tonje skriver et
notat.

402018

Jan Egil utformer et skriv

Generelt på NKK stevner er at det er en ring, lange
dager der det er noen påmeldte. Uteglemt premier
på noen steder og «dårlige» premier i forhold til
prisen man betaler for å delta. Underlagene er ikke
alltid like bra. Ofte føler man at man ikke er
spesielt velkommen da agility «bråker» en del i
forhold til lydighet.
Noen steder i landet er det positivt med agility
stevne på utstillingen da det er få stevner i disse
områdene. Uten disse agility stevnene vil det blir
færre stevner i deler av landet.
Andre steder er det ikke nødvendig da det er
mange nok stevner.
Dispensasjon for dommerelever:
Med mange dommerelver og utfordringer rundt å
få korrekt antall klasser osv ønsker KG å gi
dispensasjon for dommerelevene.
Dagens regelverk:
Praksis som dommerelev består av minst 5 stevner
for minst 3 forskjellige dommere med minst 350
starter, dog minst 2 stevner i hver nivå- og
størrelsesklasse i både hopp og agility.
KG ønsker å endre dette til/ gi dispensasjon til:
Praksis som dommerelev består av minst 5 stevner
for minst 3 forskjellige dommere med minst 350
starter, dog minst 1 stevner i hver nivå- og
størrelsesklasse i både hopp og agility.
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Informasjon:
KG lager et skriv som minner klubber på å
spesifisere hva slags klasser og om de arrangere lag
hopp eller agility i 2019.
For 2020 må det gis informasjon om hvordan man
skal søke om stevner. NKK sender ut informasjon
om dette til alle klubber.
Kommende møter:

Anette utformer skriv
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