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Tid og sted: 10.04.2019, Skype kl 20.15 

Referent: Linda Stensrud 

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 

Tonje Sollied Johansen  Nei 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 04/2019 godkjent. 

 Publiseres snarest Linda 

Etiske retningslinjer for agilitydommere 
Gått igjennom 2. utkast. Morten sender over siste 
revisjon til Anette som korrigerer avsnitt ol.  
Morten startet på et følge brev som sendes 
sammen med forslaget.  

 
08-
2019 

Morten og Anette  Morten & 
Anette 

Regelrevidering 
Gått igjennom spørsmål som skal sendes ut til 
klubber.  

Vedtatt at dette skulle sendes ut 15 april, men da 
dette er midt i påske utsetter vi dette til uken etter 
påske slik at alle klubber får med seg at 
undersøkelsen har kommet ut.    

Det må skrives et følgebrev til klubbene som må 
utarbeides snarest.  

 
13-
2019 

 
 

Linda 

Revidering LL regler: 
Det ble diskutert i referat 11 i 2018 noen endringer 
som KG ønsket å gjøre fra 2019 og noen endringer 
fra 2020. Disse føyes inn i regelverket og 
regelverket sendes ut på høring i starten av august.  
KG syntes reglene slik de er nå fungerer bra og 
foreslår ikke store endringer.  
Klubber må uansett få mulighet til å uttale seg nå 
når vi har hatt erfaring fra 4 år med uttak.  
 

18-
2019 

Anette oppdaterer 
regelverk.  

Anette 
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Dokument angående måling etc: 
Forslag om å lage et skriv som beskriver hva 
utenlandske utøvere har å forholde seg til i Norge 
samt noen oppklaringer i forbindelse med måling i 
Norge. KG diskuterte dette og kom frem til at det 
er ganske klart hvilken klasse utenlandske skal 
konkurrere i Norge da vi bare har FCI klasser etc. 
og KG kom frem til at dette ikke er nødvendig å 
gjøre. 
 

19-
2019 

  

LL uttak og måling: 
Ref tidligere vedtak i KG: alle hunder som ikke 
tidligere er kommisjonsmålt i Norge eller FCI målt, 
skal kommisjonsmåles på uttak.  
Alle S og M skal da måles i løpet av uttakshelgen. L 
hunder måles ikke.   
 
Konkurransebok og målebrev skal fremlegges og 
kontrolleres på uttaket.  
 

20-
2019 

Organiseres med arrangør. 
Finne noen som kan hjelpe 
til med papirarbeidet. 
Informasjon ut til utøverne 
som skal gå uttak.  

Linda 

Nordisk: 
Tittelforsvarer skal også få støtte ved deltagelse på 
NoM. Sjekke med NKK at dette ligger i budsjettet. 
Minne LL på at denne også skal ha støtte på lik linje 
med de andre LL utøverne.  

21-
2019 

 Linda 

Kommende møter: 
27 mai 

   

 


