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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

12.10.2020, 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
Ja frem til kl 20
Ja
Nei
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Møtereferat:
Møtereferat 13 godkjennes
Nytt agility program:
KG fikk beskjed i mai om at all data utvikling i NKK
ble stoppet pga den økonomiske situasjonen. I
midten av september fikk KG tillatelse til å
kontakte Svenske agility klubben og høre om et
eventuelt samarbeid om å bruke deres data
program.
Nytt regelverk vil trenge nytt dataprogram og
oppdateringer i DogWeb.
17 september hadde SAGIK møte og godkjente
videre arbeid mot at NKK kan få bruke deres
program utviklet av Sisyfos. 1 oktober hadde SAGIK
Sisyfos, Marianne Ono Njøten (representant for
NKK administrasjonen) og Linda Stensrud (KG
leder) møte hvor det ble gjennomgått videre
arbeid. Avtalen videre er at Sisyfos skal lage en
oversikt over hva som må være med i forstudie
som må lages for å kunne se hva kostnader med
integrasjoner ol vil koste.
Dispensasjonssøknad om banestørrelse:
KG har fått inn to søknader om dispensasjon på
banestørrelse fra Os hundeklubb og Ølen Etne
Vindafjord Hundeklubb.

292020

Linda holder kontakt mot
SAGIK og NKK.
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Os søker om dispensasjon på bane størrelse 18x34
meter. KG gir dispensasjon til dette.

272020

Ølen søker om 15x30 meter. KG gir ikke
28dispensasjon til dette.
2020
KG har tidligere gitt avslag til Hadeland hundeklubb
på samme banestørrelse med bakgrunn i at det er
vanskelig å bygge en forsvarlig agility bane på
15x30 meter. Ølen har dog søkt om kun hopp og
KG er i tvil om dette kan være mulig.
KG vil revurdere banestørrelsen i et senere møte
når vi har alle dommerne til stede på møte.
Etiske retningslinjer ag dommere:
Gått gjennom vedleggs brev og retningslinjene.
Siste finpuss gjøres til neste møte.
Dommerkonferansen:
Skulle vært avholdt helgen 21-22 november. KG
ønsket å få til noe men ser at det blir vanskelig da
regelverket ikke er godkjent enda og vi ikke vet når
det vil godkjennes.
KG opplyser på dommersiden at konferansen
avlyses og at det avholdes noe så fort vi vet mer
om regelverket.
Kommende møter:
26.10.2020
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