Referat nr. 11/2020 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

09.06.2020, 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

Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Møtereferat:
Møtereferat 10 godkjent
Høring regelverk:
Fått svar fra 44 klubber og regioner. KG har
sammenstilt svarene og går igjennom disse.

032020

Etiske retningslinjer ag dommere:
09Fått i retur fra SHK og denne må oppdateres ihht til 2019
nytt regelverk. Morten oppdaterer retningslinjene.
Thomas oppdaterer vedleggs brevet.

Alle må gå igjennom
regelverket og
kommentarer til neste
møte. Anette sender ut
oppdatert regelverk etter
dagens møte.

Alle

Morten
&Thomas
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Referat nr. 11/2020 KG agility
NM 2020:
KG har fått godtatt fra Administrasjonen at vi kan
få arrangere NM, helgen 27-29 november i
Kongsvingerhallen.
Åsnes hundeklubb vil være arrangør klubb.
Dommere: Jari Suomalainen (Finland), Jocke
Tangfeldt (Sverige) og Richard Solvang (Norge).

152020

En arrangementskomite er nedsatt og vil bestå av:
Synnøve Matre
Jan Egil Eide
Tonje Johansen
Nina Forus
Anne Linn Johannessen Moen
En hjemmeside er under oppbygging og så snart alt
er klart vil dette publiseres ut til agility Norge.
Lag
KG ønsker å kunne dele ut CACIAG så vi sender en
søknad til administrasjonen om dette er mulig.
Dommerkonferansen:
21 nov
En dag holder for konferanse.
Jan Egil sjekker med Petr Pupik om han kan
avholde noe banedesign på fredag kveld.
Linda legger ut på dommersiden og sender mail.

242020

Gjennomføre en konferanse på frivillig basis.
Deltagelse enten via teams eller oppmøte.
Dommer må bekoste reise etc selv om de kommer
for å være med på møte. Kontrolleres mot Adm
om dette er en mulighet. KG bør avholde noe når vi
får nytt regelverk for å oppdatere dommerne.
Kommende møter:
17 august
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