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Tid og sted: 4.10.2021, Teams kl 20.00 

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 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 
 

   

Infosaker: 
Dispensasjonssøknader ringstørrelse 
Søknad, fra Nidaros BHK, om dispens for innendørs 
ringstørrelse på 18,5x32 i oktober –  
 
Søknad, fra Bergen Agilityklubb, om dispens for 
innendørs ringstørrelse på 12x40/ 15x40 på stevne 
i november.  
 
Søknad, fra Nordhordaland, om dispens for 
innendørs ringstørrelse på 25x30 på stevne i 
november  
 
IT-løsning 
KG mottok kopi av mail som 26 klubber har sendt 
til HS, med oppfordring til NKK om å samarbeide 
med Devent i påvente av nytt IT-system i NKK. 
 
Klager på feil registrering av Lagresultat  
Klage på feil i registrering av lagresultat NM: 
Vi har mottatt mail fra klubb med påstand om 
uriktig registrert feil på et lag, under NM. En 
ekvipasje er registrert med 5 feilpoeng, mens 
innsender mener at dommer ikke dømte noen feil 

 
 
 
 
INFO 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disp. OK 
 
 
Disp gis, under 
forutsetning at at flaten 
økes til 600 m2, som 
avtalt. 
 
Disp. OK  
 
 
KG er enige om at vi 
ønsker et fungerende IT-
system så snart som 
mulig og fortsetter å 
jobbe med dette 
 
 
Ingen resultater endres. 
Synnøve sender svar. 
 
  

 
 
Synnøve 
 
 
Synnøve 
 
 
 
 
Synnøve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synnøve 
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på ekvipasjen. Det legges ved video som viser at 
dommer ikke dømmer feil på en gitt ekvipasje.  
Agility er en sport som bedømmes av dommer, 
med registrering av resultater ved hjelp av 
personale i ringen. Det er ikke anledning til 
videodømming i agility. 
Feil kan skje på alle plan, av dommer eller 
personale i teltet, og dessverre kan feil iblant 
forekomme.  
Med tanke på denne spesifikke saken så er det 
feks. mulig at dommer har snakket med skriver 
etter løpet eller at feil er notert på riktig lag, men 
på feil hund. 
 
Vi kan ikke se at reglene er brutt i denne saken, og 
ingen resultater endres. 

Regelrevidering 2022 
På FCI møte i helgen er FCI regler fra 2023 vedtatt. 
Noen av endringen vil ha konsekvenser for vårt 
regelverk.  
Har vi mulighet til/ rekker vi å endre dette allerede 
i 2022-revideringen? Vårt forslag til regler fra 2022 
er allerede sendt til SHK og skal etter planen 
behandles på deres møte i morgen 5/10. Dersom vi 
ber dem utsette saken for at vi skal se på hva som 
må gjøres av tilpasninger mot FCI regelverket blir 
det tidligst behandlet i SHK i slutten av november. 
Det er heller ikke kommet noe offisielt referat fra 
FCI møtet enda, det er risikabelt å gjøre endringer i 
vårt regelverk før referatet foreligger.. 
 

23-2021  
 
 
 
 
 
 
Vi ønsker at SHK 
behandler 
regelrevideringen på 
møtet 5/10 som 
planlagt. Tilpasninger til 
FCI-reglene må gjøres 
når disse er klare 

 

Tilsvar til Inntaksbrev i sak NKK-2021-08-G0C8J9 - 
Uønsket adferd hos hund 
Vi har fått forespørsel fra NKK om å uttale oss vedr. 
hendelse med aggressiv hund på stevne. Vi har lest 
både rapport fra stevnet, uttalelse fra vitner og 
tilsvar fra eier.  
KG mener at saken er behandlet korrekt og i 
henhold til regelverk. Det er viktig at et 
agilitystevne er et trygt sted å oppholde seg for alle 
til stede, 2- og 4-bente. 
KG støtter dommerens avgjørelse, en hund som 
utviser aggresjon mot andre hunder, eksempelvis 
ved å løpe ut av ringen, kan og bør bortvises og få 
startnekt, slik det her ble gjort. 
Det er splid mellom forklaringene fra de forskjellige 
partene, i forbindelse med hvor angrepet hund og 
eier sto i forhold til mållinjen i løpet og 
hendelsesforløpet. 

24-2021  
 
 
Synnøve formidler vår 
vurdering til NKK 
 
 

 
 
 
Synnøve 
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Siden det ikke var skade på verken angrepet hund 
eller eier så mener KG at ytterligere reaksjon ikke 
er nødvendig.  

Månedlige møter med NKK  
27/8: 
NM: NKK bekrefter at Agility NM kan gå som eget 
arrangement. KG kan igangsette planleggingen og 
skaffe arrangør 
Dommerkonferanse: KG har satt av dato i januar. 
Behov for å samle dommerne på f.eks Gardermoen 
el. Hva støttes fra NKK? Dagny Sjekker 
LL tøy til Nordisk: Dagny sjekker hva som finnes av 
LL tøy 
Status dataløsning med nytt regelverk: KG har ikke 
fått svar på mail med forslag til løsning sendt i 
sommer.  Dagny sjekker opp at vi får svar på dette 
 
 
 
24/9: 
LL tøy til Nordisk: Det er ikke økonomi i NKK til å 
dele ut LL tøy. Det ser ikke bra ut om utøvere løper 
i privat tøy av div. utforming med div. profilering. 
Dagny sjekker enda en gang om det finnes 
mulighet for T-skjorter. 
(Etter dette møtet har imidlertid Dagny klart å 
skaffe både T-skjorte og Jakke til LL. Bestilling er 
sendt og vi håper det rekker frem i tide til NoM. 
(egentlig 12 ukers leveringstid)) 
 
IT System med nytt regelverk: For å få i gang nytt 
regelverk fra 1. januar 2022 synes eneste gode 
løsning å være at NKK administrasjon lager dobbelt 
så mange stevne ID som før, slik at xs/xl klassene 
får en stevneID, og s/m/l en stevneID. Dette kan 
håndteres i Devent. 
Nordisk: NoM invitasjon ferdig og sendt ut (fra 
NKK) til de Nordiske kenneklubbene. Påmeldingen 
går til Gjøvik HK som er arrangør. Klasse 3 
konkurranse på fredag har fått internasjonal status 

22-2021   

Dommerkonferanse 
Det er ikke satt av midler til dommerkonferanser i 
NKKs budsjett for 2021. Vi vet ikke enda om det 
blir noen midler på budsjettet for 2022.  
Digital konferanse er en mulighet 

 
14-2021 

  

Ny ordning for terminliste 
NKK har informert om at terminlisten for Agility vil 
bli «flyttet» fra «Utstilling» til «Prøver» og 

25-2021  
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innmelding av stevner vil bli fortløpende. KG synes 
dette er veldig godt nytt! Men for at det ikke skal 
komme «pop-up stevner» som de færreste får vite 
om i rimelig tid før, og dermed mulighet til å delta 
på, ønsker KG likevel at det settes en viss 
minimumsfrist til å melde inn stevner, feks. 2 mnd. 

Synnøve melder vårt 
forslag videre til NKK 

Synnøve 

NM 2022 (4-5. juni) 
NKK har bekreftet at vi kan starte planleggingen av 
NM 2022 som et eget arrangement.  
Vi legger ut, på FB og Wordpress, invitasjon til 
klubber å søke om å arrangere NM. 

26-2021 
 

  

 


