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Møtereferat:
Møtereferat 01/2020 godkjent.
Saker behandlet på lukket fb gruppe:
Henvendelse fra Leder i NKK Region Norland om
Salten brukshundklubb kan få arrangere offisielt
agilitystevne motsatt dag av NKK Fausek, slik at det
blir dobbeltstevne i Fauske. Dette er ikke søkt om
tidligere.
KG syntes det er positivt at de ønsker dette og har
ingen motforestillinger til dette.
Dommere NKK stevner 2021:
Dommerne i KG har kommet med forslag til
dommere for 2021 og dette oversendes NKK adm
som forespør dommerne.
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Søknad Hadeland hundeklubb om innendørs
banestørrelse:
KG har diskutert saken omgående. I forslag til nytt
regelverk har KG vurdert banestørrelsen med
bakgrunn i det antallet med søknader om
dispensasjon vi har mottatt i det siste. Det er viktig
for KG at det skal kunne bygges sikre og forsvarlige
baner hvor det er mulig å få plassert spesielt
felthinder på en trygg og god måte. Forslaget til
nytt regelverk sier derfor:
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Innendørs kan det aksepteres ringer på minimum
600 m2, der den korteste banesiden er minst 15 m
og den lengste er minst 30. Banens 4 hjørner skal
være ca 90 grader. Det skal ikke være søyler eller
tilsvarende i baneringen.
Dette er diskutert blant dommerne i KG samt at
det har diskutert det i den norske
dommergruppen.
Henvendelse fra dommer angående
dommerkonferanse:
Når NKK varslet dommerkonferansen fikk de en
henvendelse fra dommer, som ikke kan delta den
helgen pga arbeid.
KG har diskutert saken og ønsker å henvise til
regelverk for opprettholdelse av sin dommerlisens.
Denne sier at man må delta på
dommerkonferansen minst en gang i løpet av 5 år.
Dommer kan ved spesielle tilfeller søke
kompetansegruppen om dispensasjon fra dette
kravet.
Det betyr at dommer må sende søknad til KG og
dokumentere sin søknad med dokumentasjon fra
arbeidsgiver.
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Dersom det kommer flere henvendelser fra andre
dommere som ikke kan delta må de søke KG på lik
linje og legge ved relevant dokumentasjon, f.eks
legeerklæring etc.
Agilityregelverk:
03
Videre arbeid med regelverket. Nytt møte avtalt 17 -2020
februar for å ferdigstille regelverket slik at det kan
sendes over til administrasjonen senest 1 mars.

Linda svarer
administrasjonen som
sender svar til dommeren

Linda
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Kommende møter:
17 februar
23 mars
20 april
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