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Tid og sted: 07.02.2022, 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 

Jan Egil Eide  Ja til ca kl 22 

Tonje Sollied Johansen  Nei 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 12/21, 13/21, 1/22 
3 referater godkjennes på FB 
 

   

Infosaker:  
 

Disp. banestørrelse: 

Bergen Agilityklubb søker disp. for ett år for å 
bruke hallen til Vest Hundesportsenter – disp. 
innvilget 

 

 

 
 
 
 
INFO 
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NM 2022 

NM blir på Vind Idrettsplass 4.-6. juni med Gjøvik 
HK som arrangør.  

NM – Lagkvalifisering: 

Også det siste året har vært preget av Covid-
restriksjoner som vært til hinder for å arrangere 
«normale» stevner. KG har derfor bestemt at vi 
også i år ser bort fra reglene for lagkvalifisering og 
alle klubber har mulighet til å melde på maks 2 lag i 
hver størrelsesklasse.  

Dersom noen klubber allerede har klart å 
kvalifisere nok ekvipasjer til 3 lag, får klubben 
selvfølgelig melde på disse. Dette må i så fall 
dokumenteres og klubben kan bare melde på 
ekvipasjene som har kvalifisert.   

De 10 beste lagene (uten disk) fra lørdagens 
innledende løp går videre til finale.  

 

26-2021   

Regelverk 2022 presiseringer og overgangsregler 

Det er laget forslag til tekst 

Oppdatert klageskjema og måleskjema er publisert 
– Synnøve har oppdatert dette. 

31-2021 Anette sammenfatter 
dokumentet 

 

Oppdatering av Dommerveiledning og Guidelines 

Hans og Johnny har startet med oppdatering av 
Dommerveiledningen slik at den samsvarer med de 
nye norske reglene.  

 

03-2022  
Hans/ Johnny 

 

Landslag 

Landslagsledelsen – Nina Bergersen og Anniken 
Sande har takket ja til å fortsette som 
landslagsledelse i 2022. 

Støtte til utøvere på NoM 

Landslaget har pleid å gi noe støtte til utøverne av 
de midlene de disponerer. Vi har forespurt LLL om 
dette vil være tilfelle for utøvere ved NoM 2021.  

04-2021   
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VM 2022 Russland 

Vi følger med på uroen forbundet med Russland. 
Pr. nå er det ikke noe vi kan ta en avgjørelse på. Vi 
fortsetter å følge situasjonen i Russland, og ber 
evt. NKK om å ta standpunkt til om Norge kan/ bør 
sende utøvere og dommer til VM. 

05-2022   

Datoer NM og LL Uttak 2024 

NM 7-9 juni 2024 

Uttak 24-26 mai 2024  

 

06-2022   

Regelverk EO og LL Uttak 2022 

Kval. periode for EO 1/1-2021 til 1/3-2022. 

Man samler poeng fra den størrelseskategorien 
man skal konkurrere i på EO (man samler ikke 
poeng fra XS og L i 2022)  

Ellers samme regler som tidligere 

07-2022  
Anette redigerer 
dokument, Synnøve 
publiserer 

 

Nordisk regelverk 

Innspill til møte med de nordiske landene: 

FCI endrer til 4 størrelsesklasser fra 2023. Det er 
naturlig at Nordisk følger det samme.  

Man må også se på inndeling og deltakere ind. og 
lag da dagens oppsett ikke er gjennomførbart i 
tidsbruk. Vi vil foreslå i NKU-møte at lagløpene kan 
endres til lagstafett. 

32-2021   

 
  


