
Informasjon vedrørende videre regelrevidering 

I mars 2019 foreslo KG agility å lage en regelrevideringskomitee og få litt hjelp utenfra til å se på regelverket. Tone 

Cecilie Høgestøl og Bodil Mehl Wiik ble forespurt og takket ja.  

Komiteen ble da bestående av Tone Cecilie, Bodil, Morten (dommer KG), Thomas (FCI rep KG) og Linda (Leder KG). 

Tone Cecilie tok på seg jobben med å redigere dokument og utføre forbedringer i språk etc. Komiteen har hatt 

månedlig møter og jevnlig elektronisk kontakt. Forslaget til komiteen ble overlevert til KG 23 januar. Komiteens 

forslag baserer seg på svarene fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til klubber på nyåret i 2019 samt gjort en 

selvstendig vurdering av regelverket og kommet med egne innspill.  

 

Fra spørreundersøkelsen sendt til alle klubber våren 2019, så fikk KG inn 45 svar. Det var en del punkter som gikk 

igjen i svarene og de viktigste var som følger: 

1. Endre tidspunkt for søknad om stevner 

2. Døv hunder bør få gå agility 

3. Fjerne løpetidteppe 

4. Det bør være tillat med leke i ringen 

5. Startkontingent bør refunderes med fremvisning av relevant veterinærattest 

6. Dagens digitale påmeldingssystem bør forbedres kraftig. Forslag om handlekurv slik at man kan melde på 

flere stevner av gangen 

7. Ta bort restriksjoner for dommere og konkurrering etc  

8. Endre til 5 størrelsesklasser 

9. Det bør åpnes opp for nedrykk 

10. Blandingshunder skal kunne få ta cert 

11. Hinderet pølse bør fjernes 

12. Minsteavstand på 4 meter for smallhunder fjernes og øke avstand til 8 meter mellom hinder. 

13. Enkelte kommentarer på standardtid at denne bør økes slik at flere raser skal kunne klare standardtid.  

14. Legge til en ny nedre grense for hopphøyder 5 cm under dagens høyder.  

15. Senke høyden på mønet 

16. Antiskli tunneler og festing av tunneler  

17. Dømming av oppfelt bør opphøre 

18. Kommentarer på forskjellig dømming av dommere når det kommer til vegringer 

19. Det foreslås at regelverk for NM tas ut av det generelle regelverk 

20. Det bør opereres med prosentandel ved kvalifisering til NM finaler 

21. Utallige tilbakemeldinger på dataprogrammet som brukes for å registrere resultater på agility stevner 

I tillegg har det vært andre forslag og tilbakemeldinger fra klubber som har blitt diskutert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veien videre blir som følger:  

 

 

Det er viktig å poengtere at forslaget fra regelrevideringskomiteen ikke en høring. Regelverket vil gås gjennom av KG 

agility og administrasjonen før det kommer ut på høring til klubbene.  

KG hadde fysisk møte 25-26 januar startet jobben med å gå igjennom forslaget fra komiteen. KG’s mål er å ha dette 

klart til oversendelse til administrasjonen senest 1 mars og høring sendes ut på høring senest 1 april.  

Forslaget fra regelrevideringskomiteen blir gjort tilgjengelig på NKK.no og KG’s forslag vil også gjøres tilgjengelig her.  
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