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Tid og sted: 04.02.2021, Teams kl 20 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Nei 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Synnøve Matre  Ja, fra 21 

Jan Egil Eide  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Ja, fra 21 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 1 godkjent 

   

Info saker: 
Torsdag 28 januar hadde Linda og Synnøve møte 
med administrasjonen om nytt agility program.  
Anniken Holtnæs vil være vår kontakt person og 
ansvarlig hos NKK. KG starter på en ny 
kravspesifikasjon, ihht til ønsker fra NKK.  
Orijin som er IT utvikleren til NKK har også ansvar 
for det danske systemet og NKK har bedt oss 
kontakte Danmark for å sjekke hva de bruker ol.  
Fremdrift vil være at programmet skal være ferdig 
utviklet og klart for testing tidlig høst.   
KG ønsker da hjelp fra forskjellige klubber til å 
teste ut skarpt. Hvilken klubber vil vi komme 
tilbake til.  

01-
2021 

Synnøve ser på 
kravspesifikasjon. 
Linda prøver å finne 
kontaktperson i Danmark.    

Linda & 
Synnøve 

Dommerutdannelse:  
8 av de 9 søkerne har takket ja til 
dommerutdannelse. Nye dommerlever er: 
Anne Linn Johannessen Moen 
Ingerid Klaveness 
Esther Falck Jakobsen 
Christl Faltner 
Sofie Tjemsland  
Christiane Elin Hansen 
Unni Margrete Martinsen 
Anne Marie Van der Berge 

02-
2021 

Jan Egil og Synnøve har 
ansvar for utdannelsen.  
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Landslagsuttak: 
KG har startet å tenke på LL uttak, hva gjør vi 
angående helg, er det mulig å arrangere, hva skal vi 
gjøre med betalinger osv.  
KG sender en forespørsel til LL ledelse om hva de 
mener vi bør gjøre angående betaling.  
KG vil lage info skriv som legges ut så fort som 
mulig.  

05-
2022 

Linda sender en melding til 
LL ledelsen.  

Linda 

FCI Møte: 
Gått igjennom agenda for FCI møte 6 februar. 

06-
2021 

 Linda 

NM: 
KG har fått i oppgave å finne NM arrangør. Det er 
viktig å ikke prøve å arrangere for tidlig pga covid-
19. I tillegg må KG ta hensyn til muligheter for at 
Norge skal arrangere Nordisk 20-22 august og det 
er VM Estland 23-26 september.  
NM er et stor arrangement med minimum 3 ringer 
om det skal arrangeres slik det har blitt gjort de 
siste årene med kl 1 og 2 og finaler for disse i 
tillegg til NM.  
KG vurderer flere alternativer og kommer med 
informasjon så snart det lar seg gjøre.  
  

 07-
2021 

  

Kommende møter: 
Ikke avtalt 
 

   

 


