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Tid og sted: 24.03.2021, Teams kl 20.30 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Ja  

Thomas Thiesen FCI representant Ja fra 21.30 

Synnøve Matre  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 3 godkjent 

   

NM: 
KG takker for søknadene som kom inn. Vi har 
vurdert dem og kommet til at NM 2021 tildeles 
Sandnes brukshundeklubb.  
 
Dommere til NM. De som skulle ha dømt i 2020 blir 
forespurt først. KG har bestemt at det kun blir 
Norske dommere i årets NM. KG forespør 
dommerne.  
 
Viderefører regelverket for kl 1 og 2 som ble 
vedtatt i 2019. Regelverk renskrives og sendes over 
til Sandnes BHK. Hva skal vi kalle vinnerne av kl 1 
og kl 2 finalene? 
 
Fremtidige NM: 
Første helgen i juni settes av til NM fra 2022 og 
fremover. Det er ønskelig at NM rullerer rundt i 
landet med feks. annet hvert år på Østlandet og 
annethvert år utenfor. Selv om det er dette som er 
ønskelig, avhenger det selvsagt av klubbene som 
søker; hvor de holder til, at de kan tilby baner, 
hinder og fasiliteter som er et NM verdig.  
Alle klubber oppfordres til å søke.  

 07-
2021 

Linda sender mail til 
søkerne og publiserer på kg 
ag informerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonje renskriver regelverk. 
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Dersom NM havner ved månedsskifte og 31 mai er 
lørdag vil denne helgen være fastsatt til NM.  

Dommerutdannelsen: 
En dommerelev har valgt å trekke seg. KG betaler 
tilbake kr 2000 som er halvparten av innbetalt 
beløp. De har allerede hatt en helgesamling samt 
seminar og banetegningsoppgaver med Petr Pupik.  
 

02-21   

Regulering av dommergjerningen. Ref sak 6 SHK 
møte 1/21: 
KG forstår ikke helt hva SHK har vedtatt. KG sendte 
over et forslag til etiske retningslinjer for agility 
dommere sammen med regelverket. Er det dette 
SHK refererer til?  
KG ønsker en avklaring på hva eksakt NKKs 
hovedstyre skal vedta.  
Vi sender over våre etiske retningslinjer til SHK 
igjen og forespør om disse er godkjent og om det 
er de som sendes HS for godkjenning.  

08-21 Linda skal lage forslag til 
mail til SHK. 

 

Nordisk mesterskap i ag: 
Limtrehallen er booket og det er avtalt at Gjøvik 
hundeklubb skal være tekniskarrangør. 
Avholdes da 21-22 august om Covid -19 regler 
tillater det.   
Vi må lage invitasjon og sende ut til de andre 
landene og nedsette komite for Nordisk.  

09-21   

Kommende møter: 
Ikke avtalt 
 

   

 


