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Tid og sted: 08.12.2021, 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 

Jan Egil Eide  ja 

Tonje Sollied Johansen  ja 

Johnny Aas  ja 

Hans Strømsøyen  ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 
 
 

   

Infosaker: 
Dømming av uoffisielle arrangementer 
FCI har sendt ut et «Circulare» (49-2020) med info 
om at det er tillatt for dommere å dømme på 
uoffisielle arrangementer – selv om arrangøren 
ikke er tilknyttet FCI.  
Dommer må gjøre det tilstrekkelig klart at de ikke 
handler i kraft av å være FCI dommer og kan 
selvfølgelig heller ikke dele ut titler/ plasseringer 
som kan gi inntrykk av at er FCI godkjente.  
KG synes det er naturlig at NKK følger FCI i dette.  
Vi sender saken videre til SHK, sammen med KGs 
synspunkt på dette.  
 
 

 
 
 
 
 
INFO 
 
 
 
 
 

 
 
Synnøve har videresendt 
til SHK 
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Datasystem, samarbeidsavtale mellom NKK og 
Devent 
NKK har inngått samarbeidsavtale med Devent, 
noe som gjør Devent til det offisielle verktøyet for 
gjennomføring av stevner. 
Dette betyr at Agility vil få et dataprogram som er 
oppdatert, også for de nye reglene fra 2022. KG er 
svært glade for at en avtale er på plass. 
Dette er en midlertidig løsning til NKK får utviklet 
egen IT-løsning. 

01-2021   

Dommerlønn 
NKK har vedtatt nye satser for utstillingsdommere 
(1680,- for dømming én dag, og kr. 2000,- for 
dømming over to dager).  
KG tar dette til etterretning. I agility er det praksis 
med 1680 begge dager av et dobbeltstevne da det 
faktisk er dobbelt så mye arbeid.  

30-2021   

Dommerkonferanse 8-9. januar 2022 
Med hensyn til Covid-situasjonen vil dette vil bli et 
rent virtuelt møte 
Også dommerelevene er invitert til 
dommerkonferansen.  
Program er publisert på dommersiden på FB 

14-2021 Synnøve 
 

 

NM 2022 
En hundeklubb, Gjøvik HK, har kontaktet oss da de 
ønsker å levere en søknad, men har blitt forsinket/ 
forhindret grunnet Covid utbrudd  
Vi publiseres at fristen forlenges til 1.1.2022 slik at 
også andre etternølere har mulighet til å sende 
søknad 
 

26-2021 Synnøve  

Regelverk 2022 
Behov for info ut med presiseringer og 
overgangsregler? 
Anette lager forslag 
Vi må publisere oppdatert klageskjema og 
måleskjema – Synnøve oppdaterer dette. 
 

31-2022 Anette/ Synnøve  

NoM 2021 
De nye reglene for NoM viste seg å gi en utfordring 
i forhold til tidsskjema. Dersom oppsettet i reglene 
ble fulgt, ville lørdagen vært en stevnedag på 
nesten 16 timer, fra kl 8.00 til 22.40. NKU Agility 
godkjente et revidert oppsett av klassene som ga 
«bare» 11,5 timer på lørdag 
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Nominasjon av dommere til EO/ JOAWC 
På neste FCI-møte vil det velges dommere til EO/ 
JOAWC. KG ønsker å fremme norske dommere til 
internasjonale oppdrag. Vi bør sende inn forslag på 
Norske dommere til begge mesterskapene. 
Vi sjekker på dommersiden hvem som kan være 
interessert i internasjonale oppdrag.  
 

29-2021   

JOAWC Finland 2022 
Vi har fått tilsendt invitasjon til JOAWC i Finland 
2022. Vi videresender dette til NKKU og legger ut 
på «Agility i Norge» og ber evt. interesserte ta 
kontakt med NKKU. Synnøve ber om NKKU 
kontaktperson fra Dagny  
 

33-2021 Synnøve  

    
 

 
  


