Referat nr. 8/2020 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

11.05.2020, Teams kl 20.30
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Morten Holmen
Thomas Thiesen
Synnøve Matre
Jan Egil Eide
Tonje Sollied Johansen

Leder

Tilstede

FCI representant

Saker
Nr
Møtereferat:
Møtereferat 07/2020 godkjennes.
Henvendelse fra NKK:
Henvendelse fra NKK om NKK Trondheim og
Fauske. Ønsker ikke å arrangere AG og LP på disse
to stevnene pga restriksjonene som er rundt
korona. NKK gir mulighet for at en klubb kan
arrangere et internasjonalt agility stevne mot at de
er total arrangør.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Publiseres så snart som
mulig

Ansvar
Linda

212020

NKK Trondheim: forespørre de to klubbene om de
har kapasitet til å arrangere et stevne i samme
tidsrom som NKK Trondheim normalt arrangeres.
KG ønsker å foreslå at det blir et dobbeltstevne.
Vanlig stevne lørdag og internasjonalt søndag, men
det må være opp til arrangør hva de har kapasitet
til. KG forespør de to klubbene i Trondheim.
NKK Fauske: Region Nordland er normalt arrangør
her og setter det ut til Salten. KG forespør region
Nordland.
Kala trofe:
Andre årskonkurranser i NKK er avlyst for 2020. Da
det er flere NKK stevner som har blitt avlyst mener
KG at Kala trofeet ikke skal deles ut i 2020.
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Referat nr. 8/2020 KG agility
NM:
KG ønsker å få arrangere NM. KG ønsker å finne
arrangør, dommer, sted osv. Arrangeres slik at det
ikke blir kostnad for NKK. Leder har allerede
forespurt NKK om dette og purrer på svar.
Agility klubb:
Brainstorming på hva en agility klubb kan være og
skal gjøre. En klubb vil kunne avlaste
administrasjonen med arbeid samt at avgjørelser
kan tas nærmere grasrota.
Agility er den sporten som har flest starter i løpet
av et år og er en av to sporter som ikke har sin
egen klubb. I den situasjonen NKK er i nå, bør det
være positivt med en klubb som kan avlaste
administrasjonen og kunne bidra økonomisk til
agility.
Kommende møter:
Ikke avklart, avtales fortløpende
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Synnøve og Tonje skriver et
forslag.
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