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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:
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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 03/2019 godkjent.
Etiske retningslinjer for agilitydommere
Gått igjennom første utkast. Morten tar med
tilbakemeldingene og korrigerer utkastet.
Dommere 2019
Mangler dommer til NKK Lillehammer. KG ønsker å
invitere en av dommerelevene til å dømme her
Flere norske dommere har blitt forespurt og takket
nei.
Revidering av Dommerutdannelse
Utsettes til eksamen er over, slik at man får med
eksamen i revideringen også. Reglene bør
revideres.
Dommerutdannelsen
Gjennomgang av spørsmål til teori eksamen. Hele
KG skal jobbe videre med å få spørsmålene
entydige.
Noe diskusjon rundt praktisk eksamen.
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Morten og Eivind fortsetter
å arbeide med forslaget

Morten &
Eivind

Jan Egil holder i denne

Jan Egil
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Regelrevidering
KG har forespurt de eksterne og de har takket ja.
Komitéen er avklart med NKK.

Linda
132019

Linda avklarer og korrigerer
skjema

172019

Thomas renskriver alt 2.
Oversendes NKK, publiseres
på NKK og KG AG
informere. Må også sendes
til Drøbak om de arrangerer
finalene i år også.

Komitéen vil da bestå av: Thomas Thiesen, Linda
Stensrud, Morten Holmen, Tone Cecilie Høgestøl,
Bodil Mehl Wiik.
KG har gått igjennom forslag til spørreskjema som
skal sendes ut til klubber. Et par saker må avklares
med NKK før det sendes ut. Frist for utsendelse 15.
april.
Sandefjordmester
Thomas har sett på regelverket for den uoffisielle
konkurransen i kl 1 og 2 under NM,
Sandefjordmester, og kommet med 3 alternativer.
Alt 1: dagens ordning beholdes
Alt 2: i tillegg til ekvipasjer som går videre til
finalen basert på sammenlagt resultat, kvalifiserer
også de fem beste i hver enkelt gren (agility 1,
hopp 1, agility 2, hopp 2 – evt. i klasse 3 agility/
hopp for de som samtidig også konkurrerer i en
lavere klasse) seg til finalen. Om man går i ulik
klasse går man finale i den laveste klassen.
Alt 3: x antall deltagere kvalifisere seg, alle
kvalifiserte møtes i åpen ag finale

Linda

KG ønsker å gå for alt. 2. Man ønsker også å kun ha
en finalerunde i agility (ikke to der det er
sammenlagt resultatet som teller) på søndag.
Ingen tillegg i tid om man konkurrerer i forskjellig
klasser.

Kommende møter:
10 april
27 mai
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