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Tid og sted: 23.03.2020, Teams kl 19.00 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Synnøve Matre  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 02 og 03/2020 ikke godkjent. Anette 
hadde noen kommentarer og sender de på mail.  

 Publiseres så snart KG får 
kommentarer fra Anette.  

Linda 
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Informasjon: 
Finale utregning til NM: 
KG har søkt SHK om å få endre utregningsmodell 
for kvalifisering av finalister til NM da 
påmeldingsantallet har endret seg de siste årene. 
Denne søknaden er vedtatt i SHK. Dvs at vi fra 
NM2020 vil regne ut antallet startende i hver finale 
ihht til en prosent i stede for 7/7/10. Antallet til 
finale blir ikke endret. Dette vil fortsatt være 72 
pluss regjerende mester.  
 
Etiske retningslinjer ag dommere:  
KG har lagd egne etiske retningslinjer for AG 
dommere. Disse ble sendt adm i november 2019. 
Da disse ikke helt harmonerer med forslagene som 
har kommet via regelrevideringen har KG fått de i 
retur fra SHK og må implementere de nye reglene i 
disse når disse vedtas.   
 
EO: Fått mail via KG om at EO er avlyst.  
 
JO AWC: Avlyst og FCI har godkjent at Finland får 
arrangere igjen i 2022 da Portugal skal arrangere i 
2021. 
 
Møte med administrasjonen vedrørende nytt 
regelverk. Anette og Linda hadde møte med Hilde 
Engeland og Janne Gregersen og gikk gjennom 
vesentlige endringer i regelverket. Fra KG sitt 
forslag så er det fjernet at det reguleres at NOX 
hunder kan få diplom og hedersbevis. Terminlisten 
går ikke å endre slik at man kan søke flere ganger i 
året. Forslag å evt legge til samtidig som prøver 
som har søknadsfrist 31 okt. Dette vil medfører at 
man mister rabatt ved påmelding LP/AG og 
AG/Utstilling på NKK sine utstillinger, samt rabatt 
for 3 hund påmeldt fra samme eier på stevner. 
Dette blir et spørsmål til klubbene sammen med 
høringen.  
 
Trinn 3 utdannelse:  
I starten av desember sendte KG ag en sak til SHK 
angående trinn 3 instruktør og en formell 
utdannelse for disse. Ref møte 7/19 i SHK hvor det 
står: 
NKKs Sportshundkomite vedtar at det oppnevnes en 

arbeidsgruppe bestående av medlemmer på tvers av 

fagfelt, som innen 1. juni 2020 skal ha utarbeidet 

utkast til utdanningsregler for trinn III instruktører. 

 
 
09-
2020 
 
 
 
 
 
 
 
08-
2019 
 
 
 
 
 
 
Info 
 
 
Info 
 
 
03-
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-
2019 
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Liv McDowell velges som leder for gruppen, de 

øvrige forslag til kandidater forespørres. Gruppen 

står fritt til å trekke veksler på ressurser utenfor 

gruppen der de finner det nødvendig. 

 
Representant fra Agility ble Christian Flørnes. Dette 
ble bestemt i SHK og KG ble ikke forespurt om 
dette.  

NM lag:  
 

Med bakgrunn i at det ble spurt på NKK sin facebook 

side, fikk KG henvendelsen, om man vurderte å gjøre 

noe med kvalifisering av lag til NM pga at flere 

stevner ble avlyst i høst og i våres (hundesykdom og 

Covid-19). KG ser vanskelighetene da flere stevner har 

blitt avlyst og det har gjort det vanskelig og oppnå 

kravene man trenger for å kvalifisere seg til NM.  

KG har derfor vedtatt at det i år gis dispensasjon.  

Krav for å kvalifisere seg til årets NM vil være:  

 

Hund som har fullført (ikke disket) et lagløp der laget 

ikke ble disket, er kvalifisert til NM 2020.  

Dvs at det i år avvikes fra at man må ha under 
15.99 feil og være bland de 3 beste to ganger.  
Kvalifikasjonsperioden for NM 2020 vil være som 
beskrevet i regelverket: 
Kvalifiseringsperioden er 1 år før 

påmeldingsfristen (siste påmeldingsfrist) til NM. 
 
Dersom NM utsettes vil man brukes samme 
kvalifiseringsperiode som om NM ble arrangert i 
juni. KG ønsker ikke at det skal medføre endringer 
for kvalifiseringsperioden for NM 2021. Denne kan 
da opprettholdes som normalt.  
 
Som vanlig kan lagbytter foregå etter at 
kvalifiseringsperioden til årets NM er utgått. 
Dersom NM blir utsatt til senere tidspunkt, kan 
man fortsatt gå sammen med sitt gamle lag i NM.  

10-
2020 
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LL uttak:  
Uttak i Kongsvingerhallen, her har arrangør uttalt 
at de kan arrangere på kort varsel.  
 
Andre alternativer om det ikke går er å spørre 
Stovner som også søkte om å avholde uttak. De har 
stevne 12-14 juni og var villig til å gjøre tilpasninger 
på stevne for å kunne tilpasse til kravene det er for 
uttak.  
 
Annet alternativ er at EO er avlyst og for å kunne ta 
ut et lag til VM så kan man muligens bruke EO 
helgen til et eventuelt uttak. Det vil være for sent 
til Nordisk uttak som vil være helgen etter men for 
VM kan det være et alternativ.  
 
Det er bekjent fra Estland at det vil komme mer 
info om agility VM etter 1 mai. Det er en mulighet 
for at VM ikke vil bli arrangert.  
I et slikt tilfelle hvor VM ikke arrangeres men 
Nordisk avholdes må man se på en tropp til 
Nordisk og hvordan denne skal tas ut.  
 

11-
2020 

Linda sender mail til 
administrasjonen og spør 
om vi kan kontakte stover 
angående uttak.  
 
 

 

Nordisk 2020: 
Forhøre oss med administrasjonen om hva de 
tenker rundt situasjonen. Finnes det penger til å 
kunne arrangere et Nordisk i Norge? 
Vil det være en mulighet å utsette Nordisk til 
nærmere jul? F.eks November.  
Andre Nordiske land har forespurt FCI rep om hva 
som skjer.  
KG må kontakte adm og spørre hva slags 
alternativer vi har.  

12-
2020 

Linda sender mail til adm og 
forespør.  

 

Agility klubb: 
KG ønsker klarer retningslinjer på hva HS ønsker fra 
KG når det kommer til hva vi skal levere av søknad 
til HS om hva et innhold skal være.  
Skal vi komme med et arbeid som beskriver 
inntekter/utgifter, organisasjonsform osv. Eller hva 
ønskes av HS leder.  
Dersom HS leder ønsker en full beskrivelse ønsker 
KG å sette ned en komite som jobber med et 
forslag til hvordan en slik klubb skal kunne 
organiseres.  
 

13-
2020 

Tonje og Synnøve lager et 
utkast til en mail  
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Angående måling i regelverket: 
KG har gått igjennom måling og ønsker å ha med at 
vi kan måle på LL uttak. Endringen kom for sent til 
at den kunne tas med i høringen som ble sendt ut 
men dette er ikke en stor endring og kan legges inn 
før det blir godkjent.  

03-
2020 

  

Rapporteringa av hinderparken hos klubber som 
arrangerer NK stevner: 
KG ønsker å ha fokus på hindersikkerhet. KG har 
laget et skjema som vi ønsker at dommere skal 
fylle ut og sende inn til KG dersom man dømmer på 
stevner med hinder som ikke tilfredsstiller 
regelverket eller oppleves som usikkert hinder.  
 

14-
2020 

  

NKK stevner 
Det oppleves fra flere dommere at det er vanskelig 
å få utfyllende informasjon til rimelig tid fra 
NKK/teknisk arrangør når det kommer til NKK sine 
stevner. KG ønsker å standardisere hvordan NKK 
stevnene ser ut og lager et oppsett og forslag til 
dette som sendes over til NKK administrasjonen.   
 
KG har utarbeidet et skjema som sendes til 
dommer fra NKK i tillegg til at NKK må sørge for at 
skjema «dommerinfo» blir sendt til dommer av 
teknisk arrangør 4 uker før stevnet.  
 
KG har et Excel-ark som NKK kan bruke til å regne 
ut tider til de forskjellige klassene. Nå blir 
dommerne bedt om å sette opp en tidsplan. Dette 
er ikke heldig da ikke alle dommere er gode på 
dette, i tillegg til at dette ikke er dommerens 
oppgave å utføre.  
 
Forslag til oppsett av klasser for at dagene ikke skal 
bli alt for lange for utøverne samt at det blir 
mindre folk rundt agility ringen der det til tider kan 
være veldig trangt. 
Hopp 1 og 2, Ag 1 og 2. Lag Ag. Kl 3 Ag, hopp. 
Eventuelt motsatt med start for kl 3.  
 

02-
2020 

Linda lager et oppsett/brev 
som sendes over til 
administrasjonen med det 
KG ønsker.  

 

Kommende møter: 
7 April 
20 april 
 
 
 

 Avtalt ekstra møte 7 april 
for å diskutere videre 
løsninger for eventuelt LL 
uttak etc.  

 

 


