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Tid og sted: 14.04.2021, Teams kl 19.30 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Morten Holmen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Synnøve Matre  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat:  
Møtereferat 4 godkjent 

   

NM: 
Dommere NM: Kurt Ove Steinset, Hans 
Strømsøyen, Jan Egil Eide, Nina Hansen 
 
For å delta i lag NM 2021 skal alle hundene på 
laget ha minimum et feilfritt løp i kl 1 agility eller 
hopp. Maks 2 lag i hver klasse pr klubb.  
 
Finaleutregning NM: KG har ønske om at det skal 
avholdes etter nytt regelverk. SHK ga dispensasjon 
til dette til NM 2020, men dette må evt. gis på nytt 
for NM 2021.  

 07-
2021 

Linda samler informasjon og 
oversender Sandnes BHK.  
Sandnes må selv avtale 
reise og overnatting med 
dommerne.  

Linda 

LL uttak: 
LL uttak avlyses og denne info legges ut på KG ag 
informerer:  
Planlagt landslagsuttak i mai må dessverre avlyses. 
Det er fremdeles usikkert om det i det hele tatt kan 
avvikles VM og/eller nordisk mesterskap 2021. 
I vanskelige tider må vi velge suboptimale 
løsninger. Dersom det viser seg at det blir nordisk 
og/eller VM, så vil NM i Sandnes også telle som 
uttak til landslag i år. 
Da et evt. uttak i Sandnes vil foregå over færre løp 
vil KG komme tilbake med uttaksregler i god tid før 
NM. 

05-21 Linda sender mail til 
Sandnes BHK og informerer 
om dette.  
Legges ut på KG ag så fort 
som mulig eter 
tilbakemelding fra Sandnes 
BHK.  

Linda 
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Dommerutdannelsen: 
Avventer koronarestriksjoner og ser om fysisk 
samling kan gjennomføres som planlagt. 
Dommerelevene er informert om dette.  
 

02-21 Jan Egil og Synnøve holder i 
saken 

Jan Egil 

Nordisk mesterskap i ag: 
Invitasjon til Nordisk sendes ut.  
Sendt mail til administrasjonen og spurt om hvem 
som tar avgjørelsen på om det vil bli Nordisk eller 
ikke. Det skal være et NKU møte 21 april, mulig det 
vil tas en avgjørelse der. (møtet utsatt til 2 juni) 
KG må få mer informasjon før mer kan planlegges.    

09-21   

Kommende møter: 
4 mai 

   

 


