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Tid og sted: 25.07.2022, 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  Ja 

Tonje Sollied Johansen  Nei 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat  
 

   

Infosaker 
Invitasjon til klubber til å søke om NM og uttak i 
2023 er lagt ut på KG AG Informerer. Søknadsfrist er 
1. oktober. 

NM 17-18. juni 

LL Uttak 27-29. mai 

 

Dispensasjon banestørrelse: 

Nordhordland Hundeklubb søker disp. for sin 
utebane som er 30m×35m.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disp innvilget for 2022 
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Dommerautorisasjon  
En tidligere agilitydommer har bedt om mulighet til 
å få autorisasjonen som agilitydommer tilbake. Hen 
har vært inaktiv i 5 år. Ett av medlemmene i KG sa 
seg inhabil i saken og deltok ikke i diskusjonen.  
 
 

  
Hen tilbys et 
oppdateringskurs, som 
vil omfatte en teoretisk 
prøve, en online 
banedesignoppgave, en 
elevtjeneste og en 
praktisk eksamen. Alle 
disse elementene må 
bestås for å få 
autorisasjonen tilbake. 
 

 
Synnøve 

NM Lagkvalifisering 
KG ønsker at kvalifisering endres permanent til 

ordningene de siste to år. En hund som minst har et 

feilfritt løp i klasse 1 (hopp eller agility) kan starte på 

lag i lag NM. Hunden skal være kvalifisert ved 

påmeldingsfrist. 

En klubb kan stille med maksimalt 3 lag pr. 

størrelsesklasse i NM. 

Alle førere på laget må være medlem i klubben de 

representerer, også ved påmelding til NM.  
 

  
Vi sender inn forslag til 
SHK for behandling 

 
Synnøve 

FCI-stevner 2023 

Vi ønsker å utlyse muligheten for klubber til å søke 
om FCI-status på stevner i 2023. Disse må videre til 
NKK som igjen må sende søknad til FCI. 
FCI-status betyr an man får mulighet til å dele ut 
Internasjonalt Cert og at konkurransen holdes etter 
FCI klasser og regler.  

 
 
9-2022 

 
 
Vi avventer med å 
utlyser dette til vi har 
landet på hvilke 
størrelsesklasser Norge 
vil ha fra 2023. 

 

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 har kontakter NKK om mulighet for at de gi 
et økonomisk bidrag til dette. NKK har svart at de 
ikke har mulighet til dette.   

 
 
12-2022 

  

 


