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Tid og sted: 28.10.2021, 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 – fra 20.00 

Tonje Sollied Johansen  ja 

Johnny Aas  ja 

Hans Strømsøyen  ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 
Møtereferat 9, 10 og 11 godkjent 
 

 Sendes til NKK for 
publisering 

 
Synnøve 

Infosaker: 
Dispensasjonssøknader ringstørrelse 
Søknad, fra Gauldal HK, om dispens for innendørs 
ringstørrelse på 17x33/ 12x7, til sammen 645 m2 i 
mars 2022. 
 
NM 2022 (4-5. juni) 
Klubber er invitert til å søke om å arrangere NM 
2022. Invitasjonen er lagt ut på FB - KG AG 
informerer og 
https://kgaginformerer.wordpress.com/   . 
Søknadsfrist 1.12.2021 
 
Regelrevidering 2022 
Nye agilityregler, gjeldende fra 1.1.2022, er vedtatt 
i SHK sitt møte 5.10.2021. Disse låses i 5 år. 
SHK har i samme møtet også vedtatt at dersom 
norsk lovverk og/eller internasjonale regelverk 
tilsier det, kan regelverk justeres i tråd med dette i 
låsningsperioden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFO 
 
 
 
 

 
 
 
Disp. OK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurra! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Synnøve 

https://kgaginformerer.wordpress.com/
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Crufts 2022 
NKK har fått invitasjonen til Crufts 2022. 
Invitasjonen gjelder en Largehund i klassen 
«International Large dog competition». 
Invitasjonen er sendt videre til Norgesmesteren i 
Large. Dersom han ikke kan/ ønsker å delta, vi 
invitasjonen gå videre til nr. 2 osv. 

27-2021 Norgesmesteren, Robert 
Bratt-Hveding 
Gabrielsen, har 
bekreftet at han vil delta  

 
Synnøve 

Dommerkonferanse 8-9. januar 2022 
Rent virtuelt møte? eller skal vi også ha mulighet 
for fysisk oppmøte for de som ønsker? 
De som er dommerelever inviteres også til 
dommerkonferansen.  
Info må ut 

 
14-2021 

 
Synnøve legger ut 
program på 
Dommersiden på FB 
 

 
Synnøve 

«Innkalt møtetid» på stevner 
KG har fått spørsmål vedr. møtetiden som står i 
Agilityreglene «Briefing for den enkelte klassen 
starter tidligst til innkalt møtetid». Er innkalt 
møtetid å forstå som arrangørens tidsskjema? 
 
Her må innkalt møtetid tolkes som tidsskjema. 
Det er arrangørs ansvar å lage et realistisk 
tidsskjema 

28-2021  
Synnøve sender svar 

 
Synnøve 

Status datasystem Info Devent/NKK status  
En avklaring er på trappene. 

01-2021   

Terminliste 2022 
Ikke hørt noe mer om dette eller fått noe 
tilbakemelding på vårt ønske.  
Klubber som søker stevner nå, får beskjed om at 
nytt system er på vei og at de må vente til  

25-2021   

Dommerutdanningen 
De jobber med onlineoppgaver parallelt med at de 
er dommerelever - det oppleves som at 
dommerelevene er «i rute».  
Det er 7 Dommerelever (opprinnelig 8, 1 sluttet 
ifm oppstart).  
Eksamen vil bli på Arendalsstevnet i april 2022.  

02-2021   
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Nominasjon av dommere til EO/ JOAWC 
På neste FCI-møte vil det velges dommere til EO/ 
JOAWC. Vi bør sende inn forslag på Norske 
dommere til begge mesterskapene. 
Ideelt sett skulle KG ønsket vi kunne be de norske 
dommerne som ønsket en slik nominasjon om å 
melde sin interesse for dette. Dette er imot de 
etiske retningslinjene som sier at dommer ikke skal 
jobbe for å tilegne seg oppdrag.  
KG har tidligere spurt NKK om å få lov til å spørre 
om hvilke dommere som kan tenke seg dette, men 
fått avslag. 
Synnøve Sjekke med Dagny om vi kan spørre hvilke 
dommere som er interessert i å bli? 
 
  

29-2021   

    
 

 


