Referat nr. 07/2019 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

24.06.2019, Skype kl 19.30
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 og 6/2019 godkjent.
Behandlet på mail og lukket FB gruppe:
10 dommer elever besto skriftlig og praktisk
eksamen og KG bemyndige alle 10
dommerelevene. En dommerelev besto ikke teori
eksamen men tok ny eksamen 20 juni og besto
eksamen og har derfor også blitt bemyndiget.
KG mottatt søknad fra hundeklubb om
dispensasjon til å arrangere utestevne på en bane
som er 25x40 meter til fremtidige stevner. KG
innvilger dispensasjon for 5 år og ikke all fremtid
da vi ikke vet hva slags regler som vil komme i
fremtiden med tanke på banestørrelse.
Evaluering av NM:
KG kaller inn til møte 3 juli for
oppsummering/evaluering av NM. Kaller inn Rune
Huseby og Eva Tønnesen.
Etiske retningslinjer for agilitydommere
Følgebrev ikke ferdig. Må være ferdig til møte etter 08ferien.
2019
NKK dommere 2020:
KG har gått igjennom stevne for 2020 og satt ned
liste over de som skal inviteres til NKK stevner.
Oversendes administrasjonen som inviterer så fort
som mulig.
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Ja fra kl 20.00

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Publiseres snarest

Linda

Linda MÅ lage forslag til
brev

Linda

Linda
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Nordisk regelverk:
Sende tilbakemeldinger til Thomas innen 1 juli.
Måling LL uttak:
Evaluering av måling på LL uttak. Et utstillingsbord
til rådighet. Brukte premiepallen på de hundene
som ikke var komfortable på utstillingsbordet.
Tre hunder var tvilstilfeller.
Ved neste LL uttak må det være bedre rammer
rundt målingen. Mer ro rundt hundene som
trenger det.
Målet med en slik måling er for at hundene ikke
skal blir målt opp i et mesterskap.
Kommisjonsmåling:
KG ønsker å lage retningslinjer for hvordan en
kommisjonsmåling skal foregå.
Viktigste med dette er at hunden skal havne i
korrekt klasse.
-Hund måles på stødig og jevnt underlag av
tilstrekkelig størrelse.
-Måling bør foregå innendørs
-KG avtaler tid og sted med utøver og med
dommerne som skal kommisjonsmåle.
-KG bør samtidig minne utøver på at han/hun må
trene på måling slik at vi kan få et så korrekt mål
som mulig.
Måling generelt og målebrev:
-Dersom hund ligger inne med måling i dogweb så
trenger ikke hund ha papirutgaven på stevner i
Norge. Hunder som ikke ligger inne må ha med
papirversjon.
- Arrangør som skal avholde måling må sørge for at
det finnes et område med stødig og jevnt underlag
av tilstrekkelig størrelse, hvor dommer kan måle.
-KG ønsker mer fokus på måling og ønsker at
arrangører kontrollerer målebrev på stevner
fremover.
Kommende møter:
Avtales på lukket fb gruppe
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