Referat nr. 3/2018 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

20.03.2018, Skype kl 20.30
Anette Mjøen
Linda Stensrud

Tilstede

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Jenni Lehtinen

Leder

Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat 2/2018 godkjent.
Infosaker:
Økonomisk støtte til LL, dommerutdannelse ol:

Nr

Ja
Ja
Ja (forlot møtet
før sak xx2018)
Ja
Ja
Ja
Ja (til 22-22.30)

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

07-

Diskusjonen fra forrige møte ble fullført i FB-gruppen og 2018
forslag til støtte av dommerutdanning og landslag er
sendt til SHK.

Forespørsel fra administrasjonen:

152018

Linda sjekker Working
Kelpie med NKU

Linda

Dommere NKK stevner 2019:
Forslag til dommere på NKK stevner 2019 er satt
opp på eget dokument.

092019

Sendes til Administrasjonen
som inviterer

Linda

Adm har bedt oss om å informere utad vedr. hvilke
raser som kan delta på VM/ NoM. Et skriv om dette er
under utarbeidelse. Før det ferdigstilles må det sjekkes
med NKU om Working Kelpie regnes med under
«national breeds are allowed to start if the NKU has
approved the breed».
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Judges guidelines:
Nesten ferdig. Veiledende standardtider legges inn,
slik vi gjorde i den forrige versjonen, og siste
gjennomgang gjøres av dommerne i KG, bla at det
er korrekt iht til praksis i Norge.
Hinder guidelines:
Tonje har sett gjennom dokumentet som ble
oversatt av Rikke Masternes.

032018

Dommere må gå igjennom
og gi klarsignal.

KG

122018

Anette ser gjennom og
legger ut oppdatert versjon
til gjennomsyn

Anette/ alle

Dommerutdanning 2018:
2. Helgesamling er 4-6. mai i Stavanger. Den
teoretiske prøven er under utarbeidelse.
Informasjon må ut til dommerelevene om hvilken
dag prøven er, hvor mange spørsmål det er,
omfang av tema, hvilken form spørsmålene er i, og
hvilke kriterier som er for bestått.
Eksamenshelg, mai 2019.
Det vurderes fremdeles å dele eksamens helg på
to; en på Vestlandet og en på Østlandet, og at
dette kan foregå på offisielle stevner.
Tonje har allerede begynt å se på et
evalueringsskjema til bruk for sensor under
eksamen. KG-dommerne må diskutere hva
kriteriene for bestått er.

022018

KG

NM 2018:
Sandefjord er tekn. arrangør.
Vi har fått info om at et antagelig blir 2 ringer, noe
som er alt for lite. Tidligere har det vært 3 ringer
og det kan være behov for 4. Linda har sagt fra til
NKK om dette. Dersom teknisk arrangør ikke kan
arrangere 3 ringer må det evt skaffes 1 klubb til
som kan drifte den 3./4. ringen. Er det også
plassproblem? Det er antagelig plass til 3 ringer.
Administrasjonen venter på svar fra tekn. arrangør
på om det blir 3 ringer

112018

Linda
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Etiske retningslinjer ag dommer
Det dokumentet dommerne våre i dag må
forholde seg til er «Norsk Kennel Klubs etiske
retningslinjer for eksteriørdommere». Det mangler
mange relevante problemstillinger for
agilitydommere her (feks. dele baner før stevne,
kombinere instruktør/ dommerverv mm.) – og,
som navnet tilsier, er det mye her som bare er
relevant for utstilling.
KG ønsker på sikt et eget dokument med etiske
retningslinjer for agilitydommere.
Begynne å jobbe med det, slik at vi kan utforme et
forslag på helgemøtet i november.
Stevne veileder:
Linda har jobbet noe videre med dette. Noen
punkter må avklares med administrasjonen.

162018

142018

Junior EO:
17Vi har fått forespørsel fra arrangøren om navn og
2018
kontaktinfo for lagleder til JEO. Thomas har laget et
forslag til «annonse» etter lagleder som kan legges
ut på Norsk Agilityside.
Tidligere har NKKU håndtert Junior EO, men KG vet
ikke om at Norge har hatt noen deltakere der
tidligere.
Vi forespør NKKU om JEO er noe de kan tenke seg
å følge opp. Dersom ja: de oppfordres til å aktivt
informere utad om dette, feks. på Norsk
Agilityside.
Dersom NKKU ikke ønsker dette tar KG ansvaret for
å følge opp.

KG

Linda jobber videre med
denne

Linda

Thomas forespør, og følger
opp, NKKU

Thomas

Linda informerer ut i AGmiljøet

Linda

KG foreslår en nedre aldersgrense på 10 år.
Påmeldingsfristen til JEO er 31/5.
NM 2018, Kvalifisering Lag:
Kvalifiseringsreglene for Lag ble endret i
regelverket fra 01.01.2018. Tidligere var det
ekvipasjen som fikk napp – nå er det hunden.
KG ønsker at de nye reglene (hunden som
kvalifiserer seg) gjelder for det kommende NM.
Dette da det uansett er vanskelig å ettergå hvem
som gikk med hunden når nappene ble tatt og man
slipper å blande nappregler. Det vil heller ikke gi
negative konsekvenser for noen.

182018
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FB-gruppe for Agilitydommerne:
19Linda har fått henvendelse fra en dommer, som
2018
reagerer på at Linda er medlem av FB-gruppen
som er for dommerne.
Det er Linda som har opprettet gruppen, både for
at dommerne skal ha et sted der de kan diskutere
seg i mellom, men også for informasjonsflyt
mellom dommerne og NKK/ KG.
Både dommerne i KG og andre de medlemmene
synes det er naturlig at Linda er medlem i gruppen.
Vi spør også administrasjonen hva de mener om
dette.
Anmodning om innstilling i sak vedr. bortvisning
fra stevne
Utenlandsk utøver ble av arrangør bortvist fra
stevne, grunnet ufin oppførsel ovenfor en av
dommerne. Administrasjonen har innhentet
uttalelse fra dommer og utøver og ønsker KGs
uttalelse i saken.
Ang KGs anbefaling av reaksjon som gis er KG delt:
4 vil anbefale aktivitetsforbud i xxx mnd/ 2 vil
anbefale at det gis en sterk advarsel.
KG er samstemte i at den Sveitsiske kennelklubben
bør informeres om saken og utfallet
Kommende møter:
17. april
Helgemøte 17. – 18. november

Linda forespør
administrasjonen

Linda

Linda sender uttalelse til
Administrasjonen
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