Referat nr. 18/2020 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

16.12.2020, 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 20.30
Nei

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Møtereferat:
Møtereferat 17 godkjent
Info saker:
NM 2020 måtte dessverre avlyses da det ikke er
mulig å gjennomføre med dagens covid-19
restriksjoner. Opprinnelig var det fastsatt til NKK
Sandefjord i juni, men hele utstillingen utgikk pga
Corona. Deretter ble det flyttet til november, men
det ble ikke forsvarlig å gjennomføre pga
smittesituasjonen i Norge. Som siste forsøk ble det
flyttet til 1-3 januar, men heller ikke da lot det seg
gjennomføre.
Nytt agility program:
KG har fått et endelig avslag fra Administrasjonen
på godkjenning av regelverk fra 2021, men det er
lovet at nytt program er satt med høyeste prioritet i
2021, slik at det skal være ferdig til 2022.
EO regelverk:
Gått igjennom og legger ut info om søknadsfrister.
Sender til NKK for publisering og legger ut på KG ag
informerer.
Dommerutdannelse:
Forslag til ny dommerutdannelse ble godkjent av
SHK i møte 08.12.2020.
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Referat nr. 18/2020 KG agility
KG har skrevet invitasjon til utdannelsen og satt
ned helger for oppstart. Skrivet oversendes NKK
som sender alle klubber samt legges ut på KG ag
informerer. Søknadsfrist 20 januar 2021.
Veilder for agilitydommere med dommerelev:
KG har lagd en veileder til de dommerne som skal
ha dommerelev for å lette arbeidet deres med
elever. Dommerne som har elev har en viktig
oppgave og er KG’s forlengede arm i oppgaven å
utdanne nye dommere.
Forespørsel fra NKK om å skrive litt mer
utfyllende om agility på NKK.no
KG skal lage en tekst som er mer fengende om
agility som skal publiseres på nkk.no under
aktiviteter og agility. Dette er for nye som ønsker å
finne ut av hva agility er. Det er også ønske om en
film som kan brukes til dette formålet. KG forespør
på Norsk agility side om noen vil lage en film som
viser hvor morsomt det er å gå agility. Må opplyses
om at denne skal brukes på NKK sine sider.
Kommende møter:
Ikke avtalt
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