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Tid og sted: 13.06.2022, Teams kl 20.00 

Referent: Synnøve Matre 

Møteleder: Synnøve Matre 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Synnøve Matre Leder Ja 

Anette Mjøen  Nei 

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 3/2022 
Referat 3/2022 godkjent 
 
 

   

Infosaker 
Vårt brev til NKK om omorganisering av agility 
(opprettelse av Norsk Agilityklubb). NKK skal 
omorganiseres, og det er nedsatt en komite tom 
skal jobbe med dette. Vår søknad ligger hos dem.  
Synnøve har bedt om at vi får i gang 
kommunikasjon med dem. 

INFO   
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Evaluering NM 2022 
 

- Et flott arrangement av Gjøvik Hundeklubb! 
- Klasser fordelt pr. dag var en suksess.  
- Nasjonalsang bør forbeholdes klasse 3, og 

vinnere i klasse 1 og 2 bør ha en partylåt ved 
premieutdeling. 

- På generelt grunnlag må dommere 
informeres bedre om ting som hopphøyder, 
nivå for lagbaner osv. 

- Gressmatte naturgress er risikabelt. Regn 
gjennom helgen ville gitt oss problemer.  

- Vi tar opp en tråd med Devent for 
finaleavvikling. Her er det for mye manuelt 
og risikabelt arbeide fremdeles.  

26-2021   

FCI-stevner 2023 

Vi utlyser mulighet for klubber til å søke om FCI-
status på stevner i 2023. Disse må videre til NKK 
som må sende søknad til FCI. 
FCI-status vil bety at XS-hunder løper i S, og at 
grense L/XL er 48 cm mankehøyde.  
Dersom Norge beholder 50cm som grense så 
trenger vi et måleskjema der 48-50 er spesifisert  
(hund som løper L normalt og XL på internasjonale 
stevner). 

09-2022   

Uttaksregler EO 2023 

Diskusjon om uttak til European Open endte med at 
vi vedtar at uttak til EO 2023 inngår som en del av 
ordinært uttak 2023.  
Dette er en prøveordning, og evalueres høst 2023 
for hva man gjør videre. 

08-2022   

NKK og støtte landslag 
NKK har bekreftet at støtte til landslag er som før.  

04-2022   

Budsjett 2023  
KG har sendt NKK sitt budsjett og ikke mottatt noen 
tilbakemelding på det.  

10-2022   
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Størrelsesklasser 
KG har startet diskusjon ang. 2023 og videre og 
grense for L/XL 
 
Vi er enige om at vi beholder XS til tross for at FCI 
ikke har denne klassen. 
 
Vedrørende grense L&XL så har Finland og Sverige 
vedtatt å beholde sin grense på 50cm, slik Norge 
har i dag. Dersom vi ender opp på samme 
konklusjon, så vil det trigge et behov for målestaver 
på 48 cm, samt et nytt målebrev der det kan 
spesifiseres at hunden er mellom 48,00-49,99 cm 
mankehøyde.  
 
KG har ikke tatt en avgjørelse i denne saken.  
 

11-2022   

Bekledning dommere 
 
Vi har et forslag om at norske dommere får en jakke 
og genser eller T-skjorte, med NKK’s logo og tekst 
‘FCI agility judge’.  
Synnøve kontakter NKK om mulighet for dette.  

12-2022   

 


