Referat nr. 16/2020 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

09.11.2020, Teams kl 19.30
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
Ja
Ja
Ja, fra 20.00
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Møtereferat:
Møtereferat 15 godkjent
Info saker:
Synnøve oppdaterte KG på status for NM. NM er
avlyst pga gjeldende regelverk for korona. Det
undersøkes nå dog muligheten for å flytte NM til
en annen helg.
Nytt agility program:
NKK mener det er ikke hensiktsmessig å inngå en
avtale om å bruke det svenske agility programmet
da de bla. mener det ikke vil spare kostnader i
forhold til å utvikle eget program.
Administrasjonen vil kalle inn KG til møte etter
nyttår, for å starte arbeid med utvikling av NKKs
nye ag program.
KG har ønske om at de delene av det nye
regelverket som ikke involverer nytt datasystem
kan tre i kraft fra 2021 og har forespurt
administrasjonen om dette.
Revidering av dommerutdannelsen
Gjennomgang av revidert dokument for
dommerutdannelse. KG er nå enig i regelverket og
sender dette over til godkjenning hos SHK.
Det jobbes videre med veileder for ansvarlig
dommer når man har dommerelev.

Linda oversender Adm

Linda sender over til SHK og
legger ut oppdatert
veiledning på KG siden.

Linda
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Etiske retningslinjer ag dommere:
Gått gjennom vedleggsbrev og retningslinjene.
Siste finpuss gjøres til neste møte.
Lag bytter:
KG minner utøvere på at de kan søke om lagbytte
innen 1. desember. Anette oppdaterer
formuleringen brukt i 2018/2019 og det blir
informert om på KG ag informerer.
Måling av hund under koronautbrudd:
4 mai 2020 vedtok KG å sende anbefaling til SHK:
KG anbefaler at det inntil videre gis dispensasjon
fra at man som ny utøver må inneha målebrev.
Dersom hunden stiller i lavere klasse enn det den
senere blir målt til, vil hunden miste
napp/resultater ihht til kap 3.1.5 i regelverket.
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Linda sender anbefaling om
at måling kan gjenopptas til
SHK

KG har vurdert dette på nytt i dagens møte og
mener at måling kan gjenopptas under følgende
forutsetninger.
- Dommer og utøver skal begge benytte
munnbind
- Håndsprit brukes før og etter måling om
håndvask ikke er mulig.

Kommende møter:
25 november
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