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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:
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Linda Stensrud
Linda Stensrud

Tilstede

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen

Leder

Thomas Thiesen
Synnøve Matre
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

FCI representant

Saker
Nr
Møtereferat:
Møtereferat 05/2020 godkjennes.
Informasjonsfilm NKK:
17Leder har fått en henvendelse fra NKK om å lage en 2020
informasjonsfilm om agility. Leder spurt KG om
noen ønsker å bidra. Anette meldte seg til å være
med å bidra på dette.

Ja
Ja
Ja frem til
20.30
Ja
Ja
Ja, fra 20.30
Ja, frem til 21.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres så snart som
mulig

Ansvar
Linda
Linda&Anette
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Dommerutdannelsen:
Forslag fra komiteen ble gjennomgått.

182020

Synnøve oppdaterer
dokumentet.

Synnøve, Jan
Egil og
Morten

Krav for opprettholdelse av lisens: endre til at man
skal ha deltatt på en av de to siste
dommerkonferansene i stedet for en gang hvert 5
år.
Sette inn krav om mer dømming for å opprettholde
lisensen sin: Må ha dømt minst 3 stevner fordelt på
3 helger i løpet av siste to år. KG ønsker seg aktive
dommere som brukes og som holder seg oppdatert
på banedesigne og trender i agility.
Skal man som ny dommer bli nasjonal dommer før
man blir internasjonal dommer, forslag fra komite:
Synnøve formulere en tekst på dette og komiteen
sjekke hvordan dette praktiseres i andre land.
Innhold i første helg bør også inkludere etiske
retningslinjer.
Onlineoppgaver som er foreslått er en god ide og
god trening for nye dommere. Oppgavene bør
fordeles jevnt utover utdannelsen og bør beskrives
i planen.
For at en dommer skal kunne ha dommerelev bør
dommer ha noe mer erfaring enn det som er i
dagens plan. KG ønsker å endre til at dommer som
skal ha elev må ha dømt i minst to år og 8 stevner.
Det gjennomføres en teoriprøve i forbindelse med
weekend 2, før man får starte som elev. I tillegg av
holdes det teori og praksis eksamen til slutt i
utdannelsen.
Elevtjeneste og onlineoppgaver må være fullført og
godkjent før man kan gå opp til praksis eksamen.
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Spørsmål fra SHK:
KG har følgende kommentarer til å arrangere
stevner i tiden som kommer.
Med begrensingene som er nå med gruppe på 5
personer mener vi at det ikke er mulig å avholde
stevne pga antall personer man er avhengig av å ha
for å gjennomføre konkurransen. KG mener det vil
være nødvendig med minst 5 personer i ringen for
å kunne gjennomføre et stevne og mener derfor at
det bør åpnes opp for samling på minst 15
personer før det kan åpnes opp for ag stevner.
Frem til det åpnes opp for mer enn 50 personer vil
vi anbefale å kun ha en ring. Over 50 kan man
vurdere å ha to ringer på et stevne. (husk antall
personer som må jobbe på stevnet samt toalett
fasiliteter og hygiene der)
Forslag til tiltak som avviker fra dagens regelverk:
Mulighet for å slå sammen flere roller som passer
for klubben når det kommer til mannskap i ringen.
F.eks ved å slå sammen øye og skriver.
Deltager kan legge bånd i målområdet selv eller ha
det i en lomme når man løper.
Behov for færre banemannskap ved at dommer
unngår å benytte samme hinder flere ganger evt at
nedrevet hinder ikke bygges opp igjen mellom
første og andre passering (deltager vil ikke pådra
seg feil når man passerer nedrevet hinder for
andre gang).
Dele ut banetegning før briefing slik at briefing kan
kuttes ned til 5 min i stedet for 8 min og ha briefing
i små puljer.
Forslag til andre tiltak:
Ingen tilskuere, 1 person pr hund
Dersom man ønsker å arrangere flere
ferdighetsklasser må en ferdighetsklasse være
ferdig før neste kan ankomme stedet. Minner om
at man kan arrangere inntil 6 løp i en
ferdighetsklasse pr stevne.
Husk smittevernregler når det kommer til
premieutdeling. Ikke standard premieutdeling ved
samling av mennesker.
Resultatlister bør publiseres digitalt istedenfor
henges opp lokalt. F.eks fb arrangement, klubbens
hjemmeside etc.
Innslusing av deltagerne inn til ringen hvor man
sørger for minst 2 meters mellomrom.
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Ikke ta på hinder, banemannskap bruke
engangshansker. Ha antibac og mulighet for å
vaske seg på hender.
Oppfordre dommere til å ta mindre honorar ved
små stevner og korte dager.
Arrangør kan tillate seg å sette et tillegg i
påmeldingsavgiften for å dekke utgifter til
smittevernutstyr eller gjøre opp for stevnets
reduserte størrelse og dermed inntekstpotensial.
Informere om hvordan telt/stoler kan plasseres
rundt ringen.
For at det skal bli økonomi på stevnet oppfordres
det til at man kan avvike fra standard premiering
slik at ikke klubbene får for store utgifter.
Det bør sjekkes med myndigheter dette med 5
personer i grupper, hvor stort området er det
snakk om? Restauranter etc åpner opp igjen og har
langt mer enn 5 personer i et lokale. Kan man ha
flere til stede om man deler området opp i flere
deler?
Kommende møter:
Ikke avklart
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