Referat nr. 17/2020 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

25.11.2020, 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 16 godkjent
Nytt agility program:
Etter kommunikasjon med Administrasjonen har vi
fått svar om at det ikke går å igangsette deler av
det nye regelverket fra 2021, da dette bla. vil
kreve en del arbeidsressurser fra dem.
KG informerte derfor på KG ag informerer om at
nytt regelverk ikke blir gyldig før 2022. Dette ble
ikke godt mottatt av utøverne og det har blitt
opprettet en underskriftskampanje. Pr nå er det ca
600 utøvere som har signert på kampanjen.

292020

Ny mail formuleres og
oversendes adm.

KG sender nok en mail til administrasjonen der vi
påpeker fordelene med nytt regelverk, forslag til
hva som kan iverksettes fra 2021 og samtidig
uttrykker bekymring for at utvikling av nytt
agilityprogram kan bli utsatt ytterligere og ikke bli
ferdig til 2022.
Brev til KG fra utøvere:
Forslaget går ut på å stryke følgende setning fra
kap 3.4 i dagens regelverk “Individuelle resultater
er sambokberettigede.”

312020

Bakgrunn for forslaget:
Side 1

Referat nr. 17/2020 KG agility
I dagens regelverk i punkt 3.4 henger det igjen en
formulering på fire ord fra da agility var underlagt
utstillingsregelverket. Disse ordene er “individuelle
resultater er stambokberettigede”. Dette er nå tatt
ut av utstillingsregelverket, men ikke i av
agilityregelverket. Denne setningen gjør at alle
resultater i dag må importeres til databasen i
Dogweb, noe som byr på store tekniske
begrensninger og i praksis umuliggjør innføring av
fem størrelsesklasser.
KG ønsker at adm svarer på dette. Dersom adm
ikke svarer sender KG svar.
Kommende møter:
16.12.2020

Side 2

