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Tid og sted: 02.10.2019, Skype kl 19.30 

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, fra 20.30 

Tonje Sollied Johansen  Ja  

 

 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  

Møtereferat 08/2019 godkjent.  

 Publiseres snarest Linda 
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FCI/NKU møte: 

Mottatt referat fra Thomas om saker som var tatt 

opp på FCI møte og på NKU møte.  

 

Viktigste sakene FCI møte: 

Det avholdes dommerkonferanse i Moskva i 2020. 

Mer informasjon kommer. Russiske kennelklubben 

vil være behjelpelig med å søke visum etc.  

 

Valg av dommer til VM i Estland. 5 søknader hadde 

kommet inn og vår Norske dommerkandidat Jan 

Egil Eide ble valgt som dommer med klart flertall. 

Nasjonal dommer Svetlana Zolotnikova.  

 

Christa Bremer gjenvalgt som presidet og Wilfred 

Claes og Alan Markeovich gjenvalgt som vise 

presidenter.  

Junior European Open endrer navn til Junior Open- 

Agility World Championship. Junior Open – AWC.  

 

Komiteen ber om at alle nasjonale kennelklubber 

markerer hvilke dommere som kan inviteres til å 

dømme i utlandet uten at man må søke om 

godkjennelse fra den enkelte nasjonale 

kennelklubben.  

 

Under VM i Estland vil det foregå et maraton 

samme helg, så det er allerede nå blitt sagt at man 

bør booke hotell rom til landslaget. KG booker rom 

for vårt landslag i påvente av nye LL ledelse.  

 

22-

2019 

 

  

Etiske retningslinjer agility dommere: 

Ferdigstiller retningslinjene og følgebrev. 

 

08-

2019 

Anette ser på retningslinjer 

og følgebrev og har dette 

klart til neste KG møte. 

Anette 

LL uttak 2020: 

Det sendes ut en mail til alle klubber om at det er 

på tide å søke om å få arrangere LL uttak i 2020. 

Søknadsfrist 10 Nov.  

 

27-

2019 

Oversender brev til adm 

som sender ut til alle 

klubber. 

Linda 

Dommere til NKK stevner: 

En av dommerne som ble invitert til å dømme NM 

2020 takket nei og KG har da foreslått ny dommer. 

Alle dommere for NKK stevner for 2020 er da 

booket.  

16-

2019 
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Utgifter LL: 

Det finnes en del midler i LL kassen som ikke er 

betalt ut enda. Regnskapet er ikke ferdig enda og 

alle pengene har ikke kommet inn. KG venter på å 

få vite hva det er snakk om av penger før det blir 

bestemt hvordan pengene evt skal fordeles. Evt 

om det settes av til neste års LL. Så fort det er 

oversikt vil KG vurdere hva som skal gjøres.  

23-

2019 

Venter på tilbakemelding 

fra LL 

Linda 

AG stevner på NKK utstillinger: 

Det er endringer på hvordan noen av NKK sine 

utstillinger skal avholdes og hvor. Dette medfører 

noen endringer også for agility. Vi venter på mer 

informasjon om dette.  

 

28-

2019 

  

Evaluering av dommerutdannelsen: 

KG har fått inn svar på spørsmålene som ble sendt 

ut til de som tok sist dommerutdannelsen. Nedsatt 

komite med Eivind, Morten og Jan Egil ser videre 

på dommerutdannelsen og ser på forbedringer etc.  

07-

2019 

Eivind, Morten og Jan Egil 

holder i denne.  

 

Evt: 

Det er igjen tid for dommerkonferanse og KG har 

satt helg for denne. Vi foreslår helgen 21-22 

november 2020. Det sendes mail til alle dommere 

og ber de sette av helgen. Det er noen dommere 

som må stille på denne dommerkonferansen eller 

så står de i fare for å miste sin dommerlisens. 

29-

2019 

Sende ut mail til alle 

dommere. 

Linda 

Kommende møter: 

30 oktober.  

Nye møter fastsettes på møte 30 oktober.  

 

KG har ikke hatt noe fysisk møte i 2018 eller 2019 

og i forbindelse med nytt regelverk etc ønsker vi et 

fysisk møte i 2020. Det er forslag om helgen 24-26 

januar. 

   

 


