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Tid og sted: 04.05.2021, Teams kl 20.00 

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, fra 21.  

Tonje Sollied Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

NM: 
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. 
Dispensasjon godkjent av SHK.  
 
Excel ark for utregning sendes til arrangør.  

07-
2021 

Linda oversender og legger 
ut info på kg ag informerer.  

Linda 

FCI: 
KG må komme med innspill til FCI på regelverk og 
størrelses klasser. Dette skal sendes inn, innen 
starten av Juli.  
FCI nedsatte en komite i februar 2019 som har 
arbeidet med størrelses klasser.  
De ar tatt utgangspunkt i at Finland har målt over 
7000 hunder. Finland er det 3 største landet når 
det kommer til agility utøvere i verden. Kun 
Tyskland og Frankrike har flere utøvere.  
 
KG ønsker å foreslå noe avvikende fra komiteen på 
bakgrunn av antall hunder i de enkelte størrelsene 
og vårt eget reviderte regelverk.  
KG sender inn forslag på: 
- XS opp til 30 cm (avvikende fra vårt forslag på 28) 
- Small 30-34.99 cm 
- Medium 35-42.99 cm 

11-
2021 

Thomas renskriver og 
sender inn til FCI.  

Thomas 
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- Large 43-50cm (avvikende fra komiteen som 
foreslår 48, men når man ser på antall ønsker vi å 
foreslå opp til 50) 
- Ekstra Large høyere enn 50 cm 

 
 
Ut ifra antall hunder som da er målt i Finland vil 
man få et slikt antall fordelt: 
XS – 840 hunder 
S – 1161 hunder 
M – 1755 hunder 
L -1562 hunder 
XL – 1776 hunder 
 
I tillegg sender KG inn innspill på: 

- Fast lengde på alle delene på felthinder 
- Rammeløst hjul obligatorisk 
- Fjerne pølse 
- Minst 6 meter mellom hinder. Fjerne 4 

meter og 5 meter.  

Nordisk: 
Invitasjon er ferdig lagd og skal sende ut til de 
andre Nordiske landene så fort som mulig.  
Gjøvik ønsker hjelp fra KG til dommer som skal 
dømme kl 3 fredag og kl 1 og 2 lørdag.  

09-
2021 

Jan Egil forespør dommere.  
Linda lager ferdig invitasjon 

Linda og Jan 
Egil 

Dommerutdannelse: 
Fysisk samling går som planlagt. Fokus på 
banebygging, måling. Teori eksamen. Etter helg 2 
er de som består teori eksamen klare for 
elevtjenester.  
KG anbefaler alle dommere og arrangører til å vise 
velvilje ovenfor dommerelever. Det er vanskelig tid 
vi er i med Covid-19 og dommerelevene trenger all 
den praksisen de kan få for å kunne fullføre til 
normal tid.  

02-
2021 

  

Kommende møter: 
Avtales løpende.  

   

 


