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Tid og sted: 13.02.2019, Skype kl 19 

Referent: Anette Mjøen 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja, fra ca 20.30 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 01/2019 godkjent  
 

 Publiseres snarest Linda 

Infosaker  
 
 

  

FCI møte: 
Linda informerte fra FCI møtet i februar 
VM 2019 
Turku, Finland, 19-22. september: 
https://www.awc2019.fi/  
Timeplanen blir den samme som under VM i 
Sverige med vet sjekk, trening ol.  
Plass til 10.000 tilskuere i hallen, de håper å fylle 
hallen med folk. Lørdag vil det være en familie dag 
i hallen sammen med kennelklubben. Billetter i 
salg allerede og man bør kjøpe tidlig da det er 
forventet et stort antall mennesker. 
Shuttle busser vil bli satt opp mellom Gatorade 
center og city center, gratis for deltakere. 
I Finland er agility en sport og både mennesker og 
dyr er underlagt doping regelverket. Får oppdatert 
liste for både hunder og mennesker innen en mnd.  
Arrangør har avtaler med hoteller og SIXT leiebil. 
Må bestilles gjennom arrangørens nettside - hotell 
må bestilles innen juni. 

01-
2019 

 Linda 

https://www.awc2019.fi/
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EO2019 
Arnhem, Nederland, 26-28 juli. veterinær sjekk, 
måling ol 25 juli 
Sted: Sport center Papendal (sand som underlag) 
www.eo2019.eu 
 
JEO2019 
Sveits 12-14 juli Bodensee Kreuzlingen, 2 
fotballbaner, 4 ringer. 
www.jeo2019.com  
  

Valg av dommere til mesterskap: 

JEO 2020: 
Petr Pupik  
Anders Virtanen  
 
EO 2020: 
Sasha Gründer  
Jari Suomalainen  
 
Nasjonale dommere EO2020, i England: Martin 
Cavill, Dave Jolly 
 
Feltdommere: Garry Murphy, Neil Ellis 

NKU-møte 
Linda orienterte fra NKU-møtet. Fortsatte arbeidet 
med working document for NoM 

02-
2019 

  

Informasjon fra arrangør om klasser: 
Anette har ikke laget forslag til skriv som minner 
klubber på å spesifisere hva slags klasser de har 
med på stevnene sine. Gjøres snarest. 
 

04-
2019 

 Anette/ Linda 

Hund som er målt ned fra Medium til Small 
KG fått en henvendelse på KG ag informerer 
innboks  
Reglene sier hva som skjer med individuelle 
resultater – hva med resultater for lag?  
Hunden mister sitt/sine lagnapp – må skaffe nye i 
Small. Mediumlaget som hunden gikk på blir ikke 
fratatt napp(ene). 

14-
2019 

Linda gir beskjed til Yvonne 
Langerud 

Linda 

http://www.eo2019.eu/
http://www.jeo2019.com/
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Klage/forespørsel på dommers opptreden i bane 
Forespørsel fra utøver, angående hendelse på 
stevne. Utøver opplever at dommer truer med å 
rapportere henne fordi hun har med leke i ringen. 
Dommerens opptreden oppleves som ubehagelig.  
Dommer har fått tilsendt flere mailer fra NKK der 
h*n er forspurt om h*ns opplevelse av saken, men 
dommeren har ikke etterkommet forespørselen. 
Annet enn den åpenbare disken leke i ringen 
medfører er det ikke rom for å innføre ytterligere 
sanksjoner eller innrapportere utøver.  

 
32-
2018 

Dommeren tilskrives.  
Dommeren har ikke 
mulighet til å rapportere 
noen pga at de har med 
leke i ringen – ingen 
sanksjoner kan gis utover 
den åpenbare disken. Linda 
skriver forslag til brev 

Linda 

Sandefjordmester 
NM-helga, regler for kvalifisering til kl. 1 og 2 
finaler, bør vi revidere disse? De følger gamle 
regler mens vi har «nye» regler for kvalifisering til 
finaler i kl. 3 NM.  
Vurdere endring fra 2020.  

 
06-
2019 

Thomas holder tråden i 
dette 

 

Revidering av Dommerutdannelse 
 

07-
2019 

Utsettes til neste møte  

Etiske retningslinjer for agilitydommere 
I dag må agilitydommere forholde seg til «etiske 
retningslinjer for eksteriørdommere» da det ikke 
finnes egne for agility. I og med at disse er laget for 
utstilling, står det mye som ikke er relevant for AG 
og flere relevante problemstillinger for agility 
mangler. 

 
08-
2019 

Morten og Eivind ser på 
dette 

 

Eget LL uttak 
Diskusjon om vi skulle fått til LL uttak som eget 
stevne. Dette innebærer i så fall at vi i første 
omgang må søke om omgjøring av et HS-vedtak.  
I og med at man nå kan arrangere stevner med de 
klassene man ønsker, er nå mulig å lage stevner 
som passer bra for uttak.  

 
09-
2019 

Ingen endringer foreslås nå 
 

 

Eget NM 
Har vært diskutert før og vi fant da ut at det ville bli 
veldig stort om man skal ha med kl. 1 og kl. 2 også.  
 

 
10-
2019 

Foreslår ingen endringer nå  

Agility egen klubb 
NKK-organisasjonen er i endring. Agility er en av få 
grener som ikke har egen klubb el. som ivaretar 
sporten. KG ønsker å innlede en dialog med 
HS/Adm om en evt. egen klubb. 

 
11-
2019 

Linda kontakter relevante 
personer i HS/ 
administrasjonen 

Linda 
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Måling 
Det har vært lite fokus på måling den siste tiden. Vi 
må informere ut til dommere + få klubber til å 
sjekke målebrev.  
En dommer kan ikke «prøvemåle» hunder. Det er 
ok å låne bort måleutstyret slik at utøvere f.eks kan 
trene på målesituasjonen.  

 
12-
2019 

 
Linda lager forslag på skriv 
som sendes til dommerne 

 
Linda 

Regelrevidering 
Starte å se på regelverket for revidering i 2021.  

• Antall størrelsesklasser 

• Ta stilling til om vi skal være under Prøve eller 
Utstilling  

• Nødvendig med ytterligere presisering vedr. at 
eier/ fører er pliktig til å stille hund til måling?  

 

 
13-
2019 

Linda/ Thomas kommer 
med forslag om komite til 
neste møte 

 

Dommerutdanningen 
Elevene vil ha praktisk eksamen på 
Romeriksstevnet 18-19. mai + Stavanger 4-5 mai. 
Vurderingsskjema- gjennomgått og kommentert. 
2 sensorer som fyller skjema hver for seg, 
diskuterer etterpå og eleven får tilbakemelding 
samme dag. Snittet av poengene fra disse som 
gjelder. 19 eller mer for bestått.   
Elevene skal dømme agilityklasse og banene skal 
tegnes ut fra hverandres baner (plasseringer av 
tunnel/ felthinder) 4 baner, inkl. den de skal 
dømme, sendes på forhånd til sensor. 

02-
2018 

  

Kommende møter: 
5 mars 
1 april 
27 mai 

   

 


