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Tid og sted: 05.09.2022, 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, fra kl? 

Jan Egil Eide  Ja, fra kl? 

Tonje Sollied Johansen  Ja 

Johnny Aas  Ja 

Hans Strømsøyen  Ja 

 
 

 

 
Saker 

Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat 4/2022 
Referat 4/2022 godkjent 
 
 

   

Infosaker 

Kommisjonsmåling av hund som tidligere er målt til 
M, gjennomført i Trondheim i august. Hunden ble 
på kommisjonsmålingen målt til S 

 
 

 
INFO 
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Landslagsledelsen var med på første del av møtet 
Innspill fra LLL: bra at det ble sendt ut evaluering av 
uttak til utøvere. Det er vanskelig å trekke klare 
slutninger fra svarene - det noen var veldig fornøyd 
med var andre veldig misfornøyde med. 
LLL rolle på EO: «er ønskelig» at de er med til EO – 
hvis ikke er de ansvarlige for å utnevne lagleder 
LLL positive til at uttak til EO er med på uttaket i 
2023. LLL kan gjøre forhåndsbookinger av hotellrom 
til EO. 
LLL har gjort seg noen tanker om antall uttaksløp og 
ant. tellende løp på uttak – de sender dette skriftlig 
til oss. 
 
LLL sender oss regnskap for 2020 og 2021 

INFO   

Møte med avdelingsleder i administrasjonen, 
representant for HS/ SHK og leder HS 

I det siste har vi opplevd saksbehandling har gått 
sent og at det har vært litt «tyngre» med 
kommunikasjon mot NKK. Synnøve har vært i møte 
med NKK for å få klarhet i hva vi kan forvente.  
 
Selv om det var både positive og negative nyheter, 
var det alt i alt et konstruktivt møte. 
Det blir slutt på mnd. møter – NKK har ikke 
kapasitet til dette. 
Vi fikk oppklart at vårt innspill om å opprette en 
interesseorganisasjon for norsk agility ikke dreier 
seg om Norsk Agilityforening 
Vi har etterlyst tilbakemelding på budsjett vi sendte 
inn i mai. Budsjett skal gjennom mange organer før 
det er godkjent (og man kan gi tilbakemeldinger til 
KG). Dette tar tid 
 

INFO   

Arrangører til NM 2023 og til LL Uttak 2023 

I sommer la vi ut invitasjon til klubbene til å søke 
om å arrangere NM og Uttak 2023: 

NM 17-18. juni 

LL Uttak 27-29. mai 

Fristen for å søke om å disse arrangementene er 1. 
oktober. Fristen nærmer seg, og vi sender ut en 
påminnelse om dette.  

16-2022 
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Dommere VM 2023 

På neste FCI møte skal det velges dommere til VM 
2023. Det er sendt inn forslag på Alex Beitl, Anders 
Virtanen, Rolli Schiltz, Jorge Pires, Dominique Prin 
og Mark Fonteijn.  

Norge stemmer på Alex Beitl (GER) og Anders 
Virtanen (FIN) 

17-2022   

Lagkvalifisering NM 2023 

Vår søknad om å endre reglene for kvalifisering til 
Lag på NM ble avslått i SHK møte 16/8. Det vil si at 
Lag som skal delta på NM må kvalifisere seg 
gjennom året - slik det står i agilityreglene.  

Det arrangeres veldig få lagklasser for tiden og det 
kan bli «stusselige» Lagklasser under NM dersom 
det ikke tar seg opp.  

Vi legger ut en oppmuntring til klubbene om å 
arrangere Lagklasser  

14-2022 
 

  

Størrelsesklasser fra 2023 
Vi er enige om at vi i beholder XS til tross for at FCI 
ikke har denne klassen. 
 

Finland og Sverige har vedtatt å beholde sin grense 
L/ XL på 50cm – det samme vi har i dag.  
Vi ender på å beholde vår grense (50 cm) mellom L 
og XL frem til neste regelrevidering.  
Målebrevet må oppdateres slik at norske Large-
hunder får et kryss for hvilken klasse de starter i på 
internasjonale stevner.  

 
11-2022 

 
 
 
 
Vi ender på å beholde 
vår grense (50 cm) 
mellom L og XL frem til 
neste regelrevidering. 
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Standardtider  

Det er store forskjeller på hva som settes av 
standardtider – også vesentlige avvik fra anbefalte 
tider. Etter en diskusjon på dommernes FB-side, 
drar vi denne konklusjonen på nye anbefalte 
standardtider: 

 

Alle dommere har hatt mulighet til å gi sine innspill, 
og vi håper at man kan stille seg bak denne 
«middelveien» 

18-2022 
 

 
 
De anbefalte 
standardtidene legges 
inn i den oppdaterte 
Dommerveiledningen 

 

Kala statutter/Norgescup  
Kala har vært knyttet til resultater på NKK-
konkurranser. Nå når det ikke er Agility på NKK, kan 
vi sende forslag på nye statutter for utmerkelsen. Vi 
sender inn forslag til NKK på at Kala deles ut etter 
poengberegning fra AgiPros «Årets Agilityhund» 

Devent har allerede en liste på dette – den må bare 
oppdateres med poeng for 2022  

19-2022 
 

 
 
Vi sender inn forslag på 
dette til behandling i 
SHK 

 

Dispensasjon banestørrelse  
Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb søker om 
dispensasjon til å avholde stevner i hoppklasse i sin 
hall på 16x30 meter. 

Underlag er kunstgress og hele flaten benyttes til 
agilityring.  

20-2022 
 

 
 
 
Disp innvilget til å 
avholde hoppklasser 

 

 


