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Tid og sted: 23.08.2021, Teams kl 19.30 

Referent: Anette Mjøen 

Møteleder: Synnøve Matre 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Synnøve Matre Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Thomas Thiesen FCI representant Ja 

Synnøve Matre  Ja 

Jan Egil Eide  Ja, ca 20.15 –
21.45 

Tonje Sollied Johansen  Ja, til 21.45 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 
 

   

Infosaker: 
Nytt regelverk for NoM 
Nytt regelverk for NoM er vedtatt i NKU/AU og 
gjøres gjeldende fra NoM 2021.  
De største endringene: 
Hvert land kan melde på 2 lag (4 deltakere på 
hvert). 1 lag fra hvert land kvalifiserer til finaleløp. 
Laget med best resultat i finaleløpet vinner.  
Individuelt blir de to første løpene kvalifiseringsløp 
til finalen. De 10 beste sammenlagt fra 
kvalifiseringsløpene starter i finalen. I tillegg til 
dette er topp-3 fra hvert land kvalifisert, dersom 
de ikke allerede er med blant disse 10. Vinner er 
den med best resultat fra alle tre løpene 
sammenlagt. 
Det er også vedtatt nye felles retningslinjer for alle 
Nordiske Mesterskap på tvers av grener 
 
Uønsket adferd av hund 
KG har mottatt rapport om uønsket adferd av 
hund, under NM arrangementet. Rapporten tas til 
etterretning. 
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IT-System 
KG har sendt mail til NKKs Hovedstyre, 
Sportshundkomiteen og Administrasjonen, der vi 
ber om nytt møte vedr IT løsning for Agility. Vi ser 
på situasjonen som kritisk og mener det er 
avgjørende at ny løsning må på plass til 
regelverksendringene 01.01.2022. Forslag til 
løsninger skisseres. 
 
Crufts 2022 
Vi har fått spørsmål om hvordan kvalifisering/ 
påmelding til Crufts foregår.  
NKK pleier å få en invitasjon for en hund i 
«International Large dog competition». NKK 
nominerer Norgesmesteren i Large til denne. 
Dersom Norgesmesteren ikke kan/ ønsker å delta, 
går invitasjonen videre til nr. 2 osv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk 
Linda har mye av oversikten, vi snakker med henne 
om erfaringer og hva KG må passe på.  
Be NKK sende kopi av avtalen som er inngått med 
Gjøvik som er arrangør. Som  
Stefanie Semkat som skulle dømt under Nordisk er 
ikke ledig i november. Alexander Beitl er nå booket 
(etter å ha sjekket lista over de dommerne som 
NKU opprinnelig stemte over til NoM 2021).  
Vi har invitasjonene NKK sendte ut sist gang. Vi 
redigerer i samarbeid med Gjøvik, sendes så til NKK 
som sender til de Nordiske Kennelklubbene.  
 

 
09-2021 

  
Synnøve 

NM og Uttak 2022 
Vi må sjekke med NKK at vi får lov til å arrangere 
NM selv i 2022 og fremover. 
Når dette blir bekreftet: Legge ut invitasjon til 
klubber å arrangere NM (fortrinnsvis på Østlandet i 
2022) 

20-2021   

NM Evaluering 
Vi har fått mange konstruktive innspill fra 
Agilitynorge både på Facebook og på mail – Takk! 
 
Innspill: 
Lagfinale på lørdag? Bare 1 lagløp i NM? – krever i 
så fall endring av regelverket.  
De fleste er stemt for at dette skal være et 
arrangement for alle klasser,  
Stemning og høytidelig premieutdeling i ringen, 
instrumental nasjonalsang, fine premier, media til 
stede, «diske-musikk», overkommelig tidsskjema, 

15-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KG takker for stort 
engasjement og mange 
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stas på dommere og utøvere, innmarsj med 
presentasjon av ekvipasjen, speaker, handlegate. 
Legge opp til at NM starter fredag ettermiddag, slik 
at det blir over 3 dager. Kanskje man klarer seg 
med 2 ringer hele helga, slik at det er flere aktuelle 
arrangørklubber. Streaming. 
Rekkefølgen, i finalen, på S/ M/ L skal rullere fra år, 
for eksempel M/ L/ S i 2022 og L /S /M i 2023 
 
Konklusjon: 
Alle klasser inkluderes fortsatt i NM arrangementet 
Lag vil gå som tidligere i 2022. KG evaluerer 
lagstafett første halvdel i 2022 for å vurdere om 
stafett kan prøves ut på NM fra 2023. 
 

konstruktive innspill. Vi 
tar med oss dette videre 
i arbeidet mon neste 
NM 

Månedlige møter med NKK 
Synnøve vil ha månedlige møter med Dagny i NKK 
administrasjonen for tettere oppfølging av saker 
 

22-2021   

KG Webside  
Vi har opprettet nettside for KG AG Informerer, 
hvor det blir lettere å samle dokumenter, regler 
referat mm: 
https://kgaginformerer.wordpress.com/  
Alle bidrar med innhold. Mangler fremdeles info på 
noen av oss som sitter i KG 

19-2021   

LL 
Vi har mottatt kontoutskrifter fra LL for 2020. Vi 
ønsker også regnskap satt opp i Excel. Vi 
forespørrer LLL om dette.  
 
Henvendelse: 
KGs utøverrepresentant har fått henvendelse fra 
«noen LL-utøvere». Har ikke fått noe svar fra LL 
Ledelsen på hva som er tenkt med samlinger, 
Nordisk. Savner to-veis kommunikasjon, respekt 
for hverandre. 
 
Samling i år? KG ser helst at det ikke blir samling. Vi 
formidler dette videre. 
Hvorfor 600 for å delta på LL i år, når det ikke har 
vært mye for LL å bruke penger på. 
Hva med alle pengene som er betalt inn til LL?  
 

16-2021  
 
Alt som betales inn til 
Landslaget brukes til 
landslaget. Evt. 
overskudd overføres til 
neste års landslag.  
KG vedtok tidligere i år 
at beløpet for 
påmelding, 600, ble 
oppretthold selv om det 
bare er snakk uttak til 
ett mesterskap. Bla. skal 
utgifter knyttet til uttak, 
og Nordisk dekkes og 
det er ikke sannsynlig at 
NKK har økonomi til å gi 
vesentlig støtte.  

 
 
 
Synnøve 

Gjennomgang av innsendte forslag til FCI 
regelrevidering 2023: 
Ikke feilpoeng ved vegring. Vegring dømmes og 
man disker fremdeles ved 3 vegringer, men man 
får ikke feilpoeng. Vi stemmer Nei 

23-2021   

https://kgaginformerer.wordpress.com/
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Forslag om at vegring kun dømmes når man har 
passert vegringslinjen for hinderet. Vi stemmer Nei 
Endre til at forfot må være på feltet i det vippa slår 
i bakken. Vi stemmer Nei 
Størrelses kategorier: Vi har foreslått størrelser 
tilsvarende S/ FIN og vårt nye regelverk. XS: opp til 
30. OK.  
Grensen mellom L og XL på 48 eller 50 cm? Vi 
stemmer for 50 
Hvor mange størrelsesklasser Internasjonalt? 
Alternativene er 3, 4 eller 5 størrelsesklasser. 
Mange land er imot å innføre flere 
størrelsesklasser. 
Vi ønsker 5 størrelser, men Thomas må lodde 
stemning på FCI møtet. Det kan være bedre å 
stemme for 4 klasser nå (og håpe på 5 etter hvert) 
enn at det å beholde 3 størrelser får flest stemmer 
samlet. 
Fjerne dømming av nedfelt på mønet. Vi stemmer 
Nei 
 
 

Uttak/ NM 
Datoer for uttak og NM fastsettes bare frem til 
2023 og de datoene som ble bestemt for 2024 tas 
bort inntil videre. 
Dette fordi det er ikke mulig å få oversikt over 
datoer for store internasjonale stevner lengre frem 
i tid enn 2023. 

20-2021   

 


