Referat nr. 11/2019 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

14.11.2019, Skype kl 20.30
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen
Thomas Thiesen
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide

Leder

Tonje Sollied Johansen

Saker

FCI representant

Tilstede
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Inhabil, ikke til
stede
Ja

Aksjonspunkter
Nr Aksjon/Vedt
ak

Ansvar

Side 1

Referat nr. 11/2019 KG agility
LL uttak:

352019

KG har mottatt søknad fra 2 arrangører. Åsnes hundeklubb og
Stovner hundeklubb.
Innspill fra LL ledelsen som er for Åsnes hundeklubb sin søknad:
•
•
•
•
•

Innendørs - like forhold for alle uansett
Mesterskapsdommere
Underlag (erfart at Stovner sitt ikke egner seg like godt til
agility)
Konkurransen foregår i en ring. Helt optimalt for LLL som skal
sitte ringside
Datoen for stevne er i god tid før mesterskap i forhold til
bestilling av representasjonstøy til utøvere.

Et lite PS! Ser på arrangementet til Åsnes på Facebook at på
søndagen er det estimert at large skal kjøres helt ferdig før small og
medium. Om det er tenkt at troppen i large skal annonseres før
small og medium bygger ikke det lagånd. Noen kan faktisk være på
briefing i small og burde samtidig vært på annonseringen i large.
Mitt forslag er som i 2019, alle størrelser har sitt siste agilityløp til
slutt på søndag
KG’s vurdering:
Åsnes:
Positivt: Innendørs, mesterskapsdommere. God tid for planlegging
for LL ledelsen.
Negativt: ikke så erfaren som stevnearrangør. Noe tidlig tidspunkt
for utøvere.
Stovner:
Positivt: Erfaren stevnearrangør, bra tidspunkt for utøvere
Negativt: Utendørs/vær forbehold. Knapp tid for LL ledelsen til å
koordinere alt før ferien. (Bestilling av klær etc)
Når KG utførte en spørreundersøkelse i høsten 2018 blant
landslagsutøverne var tilbakemelding fra 90% at man foretrekker
innendørs uttak og en helg.
51% ønsket seg uttak som eget stevne og ikke del av et større
stevne.
Flertall i KG stemmer for Åsnes (1 stemme imot, 1 inhabil). To har
gitt sin uttalelse skriftlig.
KG informerer adm om vedtaket før det sendes ut.
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