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Tid og sted: 29.03.2022, 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  Nei 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 2/2022 
Referat 2/2022 godkjent 
 
 

   

Infosaker:  
Agility VM 2022/ Russlands invasjon av Ukraina  

FCI Agilitykomiteen har på hastemøte 24/2 
bestemte at VM 2022 ikke blir avholdt i Russland.  

 

NKK har også kommet med en uttalelse om at 
hundearrangement ikke bør avholdes i Russland. 
Hundearrangementer bør ikke avholdes i Russland 
- Norsk Kennel Klub (nkk.no) 

 

FCI Agilitykomiteen har på møte 11. mars bestemt 
at VM 2022 arrangeres i Østerrike 21. - 25. 
september https://www.awc2022.at/  

 

Int.nasjonale stevner med CACIAG 

Vi har fått mail fra NKK med spørsmål om når/ hvor 
CACIAG stevner skal være i 2022. Vi har aldri 
tidligere fått forespørsel om å fordele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.nkk.no/aktuelt/hundearrangementer-bor-ikke-avholdes-i-russland-article202281-985.html
https://www.nkk.no/aktuelt/hundearrangementer-bor-ikke-avholdes-i-russland-article202281-985.html
https://www.awc2022.at/
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internasjonale stevner, det har vært på NKKs 
stevner.  

Vi har svart NKK at vi kan sjekke med klubber om 
de ønsker å arrangere internasjonalt på sitt stevne 
(med FCI størrelsesklasser og regler).  

 

Dispensasjon banestørrelse:  

Nordhordland søker disp for 2022 for bane ute, 
30x35 m – disp ok 

Hadeland HK søker om disp for 2022 for 502 m2, 
15 m x 33,5 m. – disp gis - men kun for 
hoppkonkurranser 

 

Dommere NM 2024 

Jari Suomalainen og Petr Pupik har takket ja til å 
dømme. Morten Holmen og Johnny Aas er de 
norske dommerne. 

 

Norsk dommer på EO 2023!  

Kine Eimhjellen er av FCI Agilitykomiteen valgt til å 
dømme på EO 2023. 

 

Reiseregning for agilitydommere 

Oppdatert reiseregning for agilitydommere er 
publisert 
https://kgaginformerer.files.wordpress.com/2022/
03/nkk-reiseregning-agility-1.pdf . 

Uttaksregler EO 2023 -> 

Skal vi ha eget uttaksstevne for EO eller fortsette 
med uttaksregler den man samler poeng fra det 
siste årets konkurranser? Evt. uttak må foregå på 
våren slik at deltakere får tid til å planlegge reise. 

Vi fortsetter med uttaksregler med poeng for løp 
man har gått i kvalifiseringsperioden 

08-2022   

https://kgaginformerer.files.wordpress.com/2022/03/nkk-reiseregning-agility-1.pdf
https://kgaginformerer.files.wordpress.com/2022/03/nkk-reiseregning-agility-1.pdf
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Regelverk 2022 presiseringer og overgangsregler 

Det ble behandlet forslag om nye hoppehøyder/ ny 
måte å definere hoppehøyder på hjulet: 

 

Forslaget ble nedstemt.  

Dokumentet med presiseringer og overgangsregler 
ble gjennomgått og godkjent. 

 

31-2021 Anette/ Synnøve  

Oppdatering av Dommerveiledning og Guidelines 

Hans/ Johnny har oppdatert dommerveiledningen 
til å passe våre 2022-regler. Alle leser gjennom 
dette og kommer med tilbakemelding 

03-2022   

Landslag 

Vi har spurt om å få regnskap for regnskap for 
2021? Vi purrer på dette 

 

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. Vi 
purrer på svar 

04-2022  
Synnøve kontakter LLL 

 

 
  


