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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

05.03.2019, Skype kl 20
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen
Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Nr
Møtereferat:
Møtereferat 02/2019 godkjent.
Infosaker
Avklaring av uttaksreglene til EO gjort på skype
19.02.2019.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Morten og Eivind
utarbeider et forslag

Morten &
Eivind

052019

Det er hundens resultater som gjelder. Ved søknad
(og under EO) må hund være registrert i NKK og
fører må enten være norsk eller utenlandsk
statsborger med bostedsadresse i Norge.
Etiske retningslinjer for agilitydommere
Det ble diskutert noe rundt etiske retningslinjer
hva som bør være med og hva som bør fjernes.
Morten og Eivind har også fått
prøvedommervervets etiske innhold for
sammenlikning.
Dommere 2020
Startet på arbeid med dommere på NKKutstillinger for 2020. Forslag sendes over til
administrasjonen som sender forespørsel til
dommerne.
Revidering av Dommerutdannelse

082019

162019

072019

Utsettes til neste møte
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Dommerutdannelsen
Jan Egil ikke til stede på møtet men Linda fikk en
oppdatering før møtet. Dommerelevene har fått
beskjed om praktisk eksamen - og hvordan denne
utføres, når barnetegninger skal sendes inn og til
hvem.
Det er videre avklart at NKK har satt av noen
midler til å dekke sensor sine utgifter på
dommereksamen.
Angående skriftlig eksamen må denne være enda
mer entydig enn sist prøve. Jan Egil jobber med
spørsmålene og KG må gå igjennom disse nøye før
eksamen.
Regelrevidering
KG ønsker å foreslå denne komiteen: Thomas,
Linda, Morten Holmen, Tone Cecilie Høgestøl,
Bodil Mehl Wiik.

022018

132019

KG ønsker å invitere alle klubber til å gi innspill til
regelrevideringen. Dette gjøres via et google forms
dokument. Anette og Linda starter jobben med å
utforme spørsmålene.

Jan Egil holder i denne

Linda tar kontakt med de
utenfor KG for å høre om de
ønsker å være med i en
komite og varsler
administrasjonen om dette.

KG må lage et mandat til komiteen om hva deres
oppgave er. Viktig at komiteen tar hensyn til
forslagene som kommer inn fra
spørreundersøkelse. Komiteen må også se på om
agility skal endres til prøve eller forbli under
utstilling.
KG må avklare noen punkter med adm angående
prøver. F.eks hvem kan være NKK representant når
det kun har utenlandske dommer(e) på et stevne.
Oppheving av forbud mot døve hunder i agility
KG har fått en henvendelse fra 5 medlemsklubber i
NKK angående døv hund.
KG stiller seg bak alle argumentene klubbene
spiller inn og KG ser ingen grunn til at døve hunder
ikke kan stille på agilitykonkurranse.
Dog er regelverket «låst» for endringer frem til
01.01.2021 og KG ønsker å få dette med i
regelrevideringsprosessen og få det med fra 2021.
Frem til det kommer inn i reglene ønsker KG at det
kan søkes om dispensasjon fra reglen. På denne
måten vil også KG få en oversikt over hvor mange
hunder det er snakk om.

152019

Linda lager forslag til svar til
adm

Linda
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Kommende møter:
1 april
27 mai
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