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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

25.08.2020, Teams kl 19.00
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, fra kl 20
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Møtereferat:
Møtereferat 11 og 12 godkjent
Nytt regelverk:
Siste gjennomgang av regelverket. Sendes over til
adm innen 1 september.
Lage et vedleggs brev som forklarer de største
endringene og som viser tilbakemelding fra
klubbene.

032020

Alle
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Referat nr. 13/2020 KG agility
Rapport på hund:
KG har fått en mail fra administrasjonen med en
klage på en hund som har løpt ut av banen. Slik KG
ser saken burde dette vært håndtert på stedet.
Dommer burde ha rapportert det om han mente at
det var en alvorlig hendelse.
Dersom man ønsker å gå videre med saken må
personen som eier hunden som løp ut av banen få
utale seg.
KG anser ikke dette som noe sakt videre.
KG er klar over at det har vært flere hendelser hvor
hunder har løpt ut av banen. Vi ber derfor
dommerne om å være obs på dette og ber de være
litt ekstra på vakt fremover og KG ønsker at de
rapporterer inn uheldige hendelser. Dersom en
hund får 2 rapporter vil KG vurdere å oversende
dette til SHK som får håndtere saken videre.
Klubber skal også få tilsendt en mail med
oppfordring fra KG til å sette av mer plass i start og
mål området samt sette frem en kasse/bøtte til å
legge leksaker i slik regelverket tillater. Da blir det
like kår for alle.
Henvendelse Tromsø hundeklubb:
KG gir dispensasjon på bakgrunn av at Tromsø
agilityklubb allerede har dispensasjon til å bruke
hallen. Dommer må varsles i god tid om bane
størrelse og si seg villig til å designe bane på slike
mål.
Etiske retningslinjer ag dommere:
Fått i retur fra SHK og denne må oppdateres ihht til
nytt regelverk. Morten oppdaterer retningslinjene.
Thomas oppdaterer vedleggs brevet.
Dommerkonferansen:
Skulle vært avholdt helgen 21-22 november.
En dag holder for konferanse om vi kan få til noe
med Petr Pupik f.eks fredag kveld.

252020

262020

092019

Morten
&Thomas

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:
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