Referat nr. 06/2019 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

27.05.2019, Skype kl 20.15
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 05/2019 ikke gått igjennom av alle, så
må godkjennes på mail.
Etiske retningslinjer for agilitydommere
Følgebrev gått gjennom. Må omformuleres noe.
Regelrevidering
Frist for svar 10 juni. Virker som om mange har
engasjert seg. Blir spennende å se hva som
kommer inn av svar.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres snarest

082019

Ansvar
Linda

Morten,
Anette, Linda
Linda

132019
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Revidering LL regler:
LL regelverk er gyldig ut 2019. Nytt regelverk ut på
høring. Ønsker å sende ut før sommeren. Prøve å
få ut innen 20 juni, med svar 20 september. Vi har
skrevet tidligere August men med å få det ut før
ferien har vi bedre tid til høsten.

182019

Anette oppdaterer
regelverk. Sende ut på
høring innen 20 juni.
Svarfrist 20 sept.

192019

Linda sender mail til de nye
dommerne.

Anette &
Linda

KG syntes regelverket har fungert bra og det er kun
noen mindre endringer som KG ønsker å foreslå:
• Ta med at dersom ikke nok deltagere ikke klarer
kravene med tellende løp, så er det de med
mest poeng som får de neste plassen.
• Endre til at man får poeng fra alle 8 løp (ikke
bare fra 6).
• endre fra 2 tellende i ag og 1 i hopp, til 1
tellende i ag og 1 i hopp.
• Man får bare poeng ved feilfritt løp eller løp
med 5 feil (ta vekk poeng ved 10 feil).
• Ut ifra spørreundersøkelsen som var sendt ut i
2018 ønsker vi å endre teksten til «8 løp fordelt
på 3 dager eller over 2 helger».
Vedtatt på møte 11/2018:
• Påmelding landslag økes til kr 600 for neste
periode. 800 for utvidet frist.
• Krav for deltagelse: Sette inn at hund må være
24 måneder eller eldre på første
mesterskapsdag under VM.
Evaluering dommerutdannelsen:
Sende mail til alle dommerelevene og be om et
svar.
Hva var bra?
Hva kunne vært bedre?
Hvordan var samlingene?
Hvordan var opplegg i forhold til pensum?
Informasjon underveis?
Kravene for å bestå, var de klare?
Gjøre skjemaer, som blir brukt av sensorene til
feks. evaluering, mer offisielle med logo etc
Gå gjennom selve dommerutdannelsen
dokumentet. Dommerne i gruppen ser på
udannelsen.

Dommerne i KG ser på
regler for autorisasjon av
agilitydommere og
utdanningsregler for
agilitydommere.
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Budsjett 2020:
Søknad om midler til LL som normalt, 2 stk FCI
møter plus NKU møte. Et eget under Nordisk.
Dommerkonferanse 2020, pluss en ekstern
foredragsholder på banedesign. Konferanse fredag
ettermiddag til søndag ettermiddag. Faglig seminar
i tillegg.
LL uttak og måling:
Med bakgrunn i ag-reglene, så vil hunder som evt
skulle bli målt opp miste resultatene for siste 12
måneder. Dersom de ikke har hatt napp el siste 12
mnd så kan de få bytte til å gå uttak i størrelsen
over om de måtte ønske det.
Nina Bergersen hjelper til under måling.
Kommende møter:
17 Juni

Linda oversender adm

202019

Linda

Linda
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