Referat nr. 1/2021 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

25.01.2020, Teams kl 19.30
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen
Thomas Thiesen
Synnøve Matre
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja

FCI representant

Saker
Nr
Møtereferat:
Møtereferat 18 godkjent
Info saker:
Torsdag 28 januar skal KG og administrasjonen ha
møte om nytt agility program.
Dommerutdannelse:
KG har mottatt 9 søknader til dommerutdannelsen.
Alle 9 er kvalifisert og innehar alle nødvendig krav.
KG bestemte derfor at alle 9 tilbys plass. Alle
søkere får tilsendt et brev med videre informasjon.
KG oversender info til administrasjonen om de 9
søkerne og at alle får tilbud om plass.
Lag bytte:
KG har mottatt søknad om lagbytte. KG har åpnet
opp for at man kan bytte lag ved å søke KG innen 1
desember. Dette ble lagt ut på KG ag informerer og
det har vært slik nå i flere år. I utgangspunktet er
KG imot å gi dispensasjon når overgangsvinduet er
over, men pga at det ikke har vært stevner i
perioden siden 1 desember, godtar KG søknaden.
Utøver får mail om at klubb bytte er greit.
Nytt regelverk, skriv til klubber og dommere:
Nytt regelverk er som kjent utsatt til vi får nytt
agility program som kan støtte nye klasser ol. Ut
ifra SHK sitt vedtak i møte 08.12.2020 sak 21
ønsker KG å lage en anbefaling til klubber om hva

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Godkjent

012021

Deltagere fra KG Synnøve
og Linda.

022021

Jan Egil og Synnøve har
ansvar for utdannelsen.
Synnøve sender ut til
søkerne at de har fått plass.

032021

Linda fatter en mail.

042022

Linda

Linda

Linda
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som evt. kan benyttes fra nytt regelverk som ikke
er i konflikt med gjeldende regelverk. I tillegg
ønsker vi å minne på nye høyder og at klubber som
handler inn utstyr tar høyde for nye høyder fra
2022.
I samme møte bestemte SHK seg i sak 22 for at
regulering av dommergjerningen, som KG ag har
sendt inn, skal behandles av HS.
I tillegg vil KG oppfordre dommere til å bruke min
høyde i kl 1, ikke bruke minimumslengde mellom
hinder osv. Dommerne i KG lager et brev til
dommerne.
Forespørsel fra NKK om å skrive litt mer
utfyllende om agility på NKK.no
Gått igjennom skriv som Thomas har skrevet. Tekst
er ferdig. KG forespurte på Norsk agility side om
noen kunne hjelpe med å lage video før jul. Mange
kunne hjelpe men KG har ikke mottatt noe.
Kommende møter:
Ikke avtalt

342020

Linda tar kontakt med
Henriette Monsen som var
en av de som tilbøy seg før
jul om hun kan lage noe.

Linda
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