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Møtereferat:
Møtereferat 02, 03 og 04/2020 godkjennes.
NM2020:
NM i juni 2020 avlyst pga Covid-19.
KG ønsker å anbefale NKK om å holde muligheten
åpen for å arrangere NM i slutten av 2020 mellom
uke 47 og 50.
KG ønsker å jobbe med å finne et sted, arrangør,
dommere osv. KG oversender forespørsel til
administrasjonen om muligheten for dette. Ønsker
å arrangere det som et vanlig stevne med vanlig
påmeldingsavgifter osv. KG vil ta på seg ansvar for
å finne arrangør, sted osv.
LL uttak:
Uttak i Kongsvingerhallen, avlyst ihht til nye
retningslinjer fra myndighetene.
Forslag på nytt uttak og avholdelse av dette
avventes til 1 mai når VM arrangør kommer med
mer informasjon.
Nordisk 2020:
Det avventes og diskuteres med NKK, hva som vil
skje med Nordisk.
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Ja
Ja
Ja
Ja, fra 20.15
Ja
Nei
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres så snart som
mulig
Linda kontakter
administrasjonen om dette.
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Spørsmål fra SHK:
Administrasjonen avholdt møte med SHK før påske
for å starte på oppgaven med å få til retningslinjer
for hvordan agilitystevner kan avholdes om det
åpnes opp for å arrangere stevner igjen i løpet av
sommeren/høsten.
KG ser flere løsninger men anser det som særdeles
viktig at NKK er fleksible når det kommer til å få
arrangere stevner. Både med tanke på at det kan
avholdes flere stevner samme helg og at klubber
som kanskje ikke har søkt kan få avholde små
stevner for å skaffe inntekter.
KG ser for seg at det kan bli en form for
deltagerbegrensing på de første stevene men
syntes det er vanskelig å komme med konkrete
forslag når man ikke vet hva slags begrensinger det
vil være
Men det som er klart er:
Deltagerbegrensing som er ihht til dagens
regelverk
Fullføre en og en klasse før neste får slippe til.
F.eks. kl 1 går først alle sine klasser så kan man
f.eks. ha 30-60 minutt pause før neste klasse får
komme,som da kan være kl 2. Dette vil medføre
noe mer bygging for arrangør og litt lengre dager,
men det er da mulighet for å kunne avholde stevne
med restriksjoner.
Flere tiltak kan gjøres på selve stevnet for å hindre
smitte:
Begrensing av smitte ved at:
• Briefignger deles opp slik at det blir færre på
briefing
• Utøvere må flytte båndet selv eller ha det i
lommen mens de løper
• Innslusing av deltagere og mer bruk av tavler
for å holde rekkefølgen slik at ikke innroper
må være for nærme utøvere osv.
KG kan komme med forslag og retningslinjer på
kort frist, når man vet mer om hva slags
retningslinjer man har å forholde seg til.
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Kommende møter:
20 april
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