NKKS KOMPETANSEGRUPPE FOR AGILITY (KGAG)
PROTOKOLL
Fra møte i kompetansegruppa 3. november 2010

Til stede








Jon G. Olsen, leder
Marianne Mowe (FCI-repr), dommer
Jan Egil Eide, dommer
Per Eigil Gylland, dommer
Hege Movik, instruktør
Thomas Thiesen, instruktør
Annica Vestman, instruktør

Forfall


Ingen

Sak 01/2010

Oppsummering av møte med administrasjonen 2. november

Leder la fram notat fra møte med administrasjonen 2. november. Dette møtet var hovedsakelig
for å få orientering om gruppas mandat, saksgang og kommunikasjon med NKKs
administrasjon. Notatet ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Vedtak: Kompetansegruppa tar notat fra møte med NKKs administrasjon til etterretning.

Sak 02/2010

Oppnevning av dommere for NKK-stevner 2011

NKKs administrasjon har sendt ut forespørsel til dommere om de kan påta seg oppdrag på
NKK-stevnene i 2011, med utgangspunkt i forslag fra den forrige kompetansegruppen. Det er
behov for å følge opp dette for å få dommerlistene for 2011 klare så raskt som mulig..
Vedtak: Leder følger opp arbeidet i NKKs administrasjon for å få ferdigstilt dommerlisten for
NKK-stevner 2011 i samarbeid med Marianne Mowe.

Sak 03/2010

Regler, reglementer og instrukser for agility

Agility-sporten berøres av en rekke reglementer og instrukser i NKK-systemet.
Kompetansegruppen ønsker å samle alle relevante instrukser, reglementer, skjemaer etc på ett
og samme sted og gjøre dette lett tilgjengelig for dommere, instruktører, klubber, utøvere og
andre interesserte. Første trinn i arbeidet er å sette opp en liste over alle relevante reglementer
osv.
Vedtak: Kompetansegruppen ønsker i samarbeid med administrasjonen å sette opp en samlet
oversikt over reglementer, instrukser, regler, skjemaer mm som er relevante for agilitysporten,
at disse presenteres lett tilgjengelig på NKKs nettsted. Kompetansegruppen mener at det er
behov for å gå gjennom alt materialet og evt oppdatere det som er gammelt. Første trinn i
prosessen er å framskaffe materialet og sette opp en helhetlig liste. Leder igangsetter arbeidet

NOTAT: KG for Agility, møte 1
og følger opp arbeidet overfor administrasjonen – de øvrige
kompetansegruppen supplerer listen når den første versjonen er klar.

Sak 04/2010
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Kommunikasjon med agilitymiljøene i Norge

Det er viktig med god og målrettet kommunikasjon med de forskjellige deler av agility-sporten i
Norge. Kompetansegruppen er opptatt av korrekt og god informasjon og kontakt med miljøene.
Et ledd i dette arbeidet vil bl.a. være publisering av protokoller fra kompetansegruppens møter.
Vedtak: Kompetansegruppen ønsker å prioritere god kommunikasjon med og informasjon til de
forskjellige deler av agility-sporten i Norge. Kompetansegruppen ser behov for tilrettelagt
informasjon overfor dommere, instruktører (trinn 3 Ag, trinn 2 Ag og trinn 1), arrangører,
klubber og deltakere samt allmenheten. Kompetansegruppen vil i første omgang vektlegge
direkte kommunikasjon med målgruppene (i første rekke dommere og instruktører) og
informasjon gjennom NKKs nettsted. Leder kontakter NKKs administrasjon med sikte på å finne
gode informasjonskanaler til hver enkelt målgruppe. Saken følges opp på neste møte i
kompetansegruppen.

Sak 05/2010

Agility-regelverket

Det ligger an til revisjon av det norske regelverket fra 2012, siden FCI reviderer sitt regelverk
med virkning fra 2012. Dette innebærer samtidig at det ikke blir endring i regelverket før dette.
Kompetansegruppen diskuterte framdriftsplanen for regelrevisjonen, for å sette opp en god og
gjennomførbar tidsplan. Det er viktig å ta hensyn både til FCI-vedtakene, innspill som måtte
komme, å få til en god prosess samtidig som regelverket bør vedtas så tidlig at både deltakere,
klubber og dommere i god til før regelverket settes i kraft kan gjøre seg kjent med endringene.
Vedtak:
1. Kompetansegruppen ønsker å revidere de norske agilityreglene, ikke minst med
bakgrunn i nye FCI-regler for agility som blir gjort gjeldende fra 2012. De nye reglene får
virkning fra 01.01.2012, dette innebærer samtidig at det ikke blir regelendringer før
dette.
2. Det legges opp til en prosess med følgende foreløpige tidsrammer:










Snarest: Melding til dommere om prosessen, samt mulighet for innsending av forslag til
endringer.
15.01.2011: Møte i kompetansegruppen
feb.2011: FCIs agilitykommisjon, møte tidlig i februar
??.??.2011: Vedtak i FCI-systemet (styrenivå), usikkert når
01.05.2011: Avklaring av kompetansegruppens forslag, midt på våren, f.eks. innen 1. mai
Mai/juni 2011: Behandling i NKK HS
01.07.2011: (senest) Melding til “agilityverden”
29.-30.10.2011: Dommerkonferanse agility
01.01.2012: Iverksettelsesdato

Sak 06/2010

Instruktør-utdanningen

I dag er det en felles plattform for instruktørutdanning på trinn 1, spesialiseringen skjer på trinn
2-nivå, med egen utdanningsplan for agility trinn 2. Utdanningsplanen er ikke revidert på mange
år, det er behov for å gå gjennom nåværende utdanningsplaner. Kompetansegruppen ser også
behov for, i samarbeid med øvrige berørte kompetansegrupper (lydighet, bruk, andre) å gå

Side 2

NOTAT: KG for Agility, møte 1
gjennom den felles instruktørplattformen trinn 1. et kan også være behov for å gå gjennom trinn
3-systemet.
Vedtak:
1. Kompetansegruppen ønsker å gjennomgå utdanningsplanene og instruktørutdanningen.
Dette innebærer i første rekke å se på trinn 2 agility, men gruppa ønsker også å se på
den felles utdanningsplattformen trinn 1 og evt også trinn 3-situasjonen.
2. Arbeidet delegeres i første omgang til instruktørene i kompetansegruppen. Øvrige
relevante kompetansegrupper kontaktes også som et ledd i arbeidet, i første rekke
kompetansegruppene for lydighet og brukshund
3. Første trinn i arbeidet vil være at kompetansegruppens instruktør-representanter setter
seg grundig inn i gjeldende planer og systemer og begynner tenkingen på hvordan man
bør arbeide videre med dette. Det er ønskelig å sette opp en arbeids- og framdriftsplan
på neste møte i kompetansegruppen.

Sak 07/2010

Dommerkonferanse 2011

Ut fra tidligere praksis forventer agilitydommerne en dommerkonferanse i agility i januar 2011.
Med bakgrunn i forslag om framdrift for nytt agilityreglement med virkning fra 01.01.2012, anser
kompetansegruppen det lite hensiktsmessig med en konferanse i januar, før regelverket er
klart. Det er vesentlig mer hensiktsmessig med en konferanse etter at reglene er klare.
Samtidig er det nødvendig at dommerne gis anledning ti lå komme med innspill til prosessen
våren 2011 (selv om regelverk og justeringer/endringer har vært tatt opp på tidligere
dommerkonferanser, senest i januar 2009).
Vedtak: Med bakgrunn i framdriftsplanen for nytt agilityreglement holdes dommerkonferansen i
agility 2011 på høsten, fortrinnsvis 29.-30. oktober. Leder kontakter administrasjonen for
endelig fastsetting av dato og å gi dommerne informasjon om dette så snart som mulig.

Sak 08/2010

Dommerutdannelse i agility

Dommerutdannelsen i agility har vært uendret i mange år, og det er nødvendig å revidere
denne, ikke minst med bakgrunn i utviklingen i agilitysporten siden utdannelsen ble fastsatt.
Dette haster det med, det er for tiden 3 dommerelever i agility – to av disse har fått elevstatus
høsten 2010. Det kan være ønskelig å trekke inn deler eller hele den nye dommerutdannelsen
allerede for disse. Det kan også være grunn ti å vurdere situasjonen for kombidommere i
lydighet og agility, antall dommere som dømmer begge grener har gått ned, noe som på sikt
kan svekke både lydighet og agility-sporten i distriktsNorge der det ikke er økonomi til å hente
inn 2 dommere til mindre stevner.
Vedtak:
1. Kompetansegruppen ønsker å revidere dommerutdannelsen i agility, helst så raskt som
mulig. Dommer-representantene i kompetansegruppen arbeider videre med dette. Jan
Egil Eide forbereder saken til neste møte i kompetansegruppen. Et ledd i dette arbeidet
er å kontakte øvrige land for å se hvordan dommerutdannelsen gjennomføres der.
2. Kompetansegruppen ønsker også å se på utdannelse og utvikling av flere
kombinasjonsdommere for lydighet og agility, spesielt for å sikre utbredelse av agility og
lydighet i distriktene. I dette arbeidet er det nødvendig å samarbeide med
kompetansegruppen for lydighet.
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Sak 09/2010

Landslaget for agility 2011

Nåværende landslagsledelse har gitt beskjed om at den ikke ønsker å fortsette i 2011. Det er
derfor nødvendig å rekruttere ny administrativ og faglig ledelse. Det er innkommet en søknad
om å bli landslagstrener for 2011. Samtidig har reglene for opptak i landslagstroppen og
uttaksreglementet til landslaget variert mye de siste årene – signaler fra miljøene er at dette er
uhensiktsmessig. Kompetansegruppen ønsker å bidra i prosessen rundt landslaget gjennom å
påta seg ansvar for valg av landslagsleder og -trener samt fastsetting av reglement for inntak til
landslagstropp og uttak til landslag. Dette bør være klart så snart som mulig. Reglene burde
egentlig vært klare allerede for lenge siden.
Vedtak:
1. Kompetansegruppen ønsker å ta ansvar for følgende sider vedd agilitylandslaget
a. Valg av landslagsleder og trener, herunder kontrakt med disse
b. Reglement for inntak til landslagstropp ut uttak til landslaget
2. Arbeidet for å finne leder og trener for landslaget 2012 igangsettes umiddelbart. Det gis
beskjed til aktuelle miljøer og personer om å sende inn forslag, og personer som ønsker
å påta seg disse vervene oppfordres til å sende inn søknad.
3. Leder besvarer den innkomne søknaden om å bli landslagstrener for 2011.
4. Kompetansegruppen nedsetter et hurtigarbeidende underutvalg bestående av leder, Jan
Egil Eide, Marianne Mowe og Thomas Thiesen som får mandat til å innstille til leder og
trener, samt fastsette reglement for inntak til troppen og uttak til landslaget for 2011.
Dette gjøres i et møte umiddelbart etter NM i agility 28. november 2011.
5. Kompetansegruppen vil i løpet av våren 2011 vedta reglement for 2012. Det er ønskelig
med stor stabilitet i reglementene slik at de ikke varierer fra år til år.

Sak 10/2010

Deltakelse på Crufts 2011

De siste årene har det kommet en invitasjon gjennom den norske til FCI-representanten om at
en person fra Norge kan delta i agility på Crufts. KgAg ønsker å klargjøre hvem som skal få
dette tilbudet.
Vedtak: Kompetansegruppen vedtar at tilbudt om deltakelse på Crufts, dersom en
henvendelse kommer, gis til norgesmesteren i agility. Dersom ikke norgesmesteren
anledning til å delta gis tilbudet videre nedover resultatlisten. I løpet av 2011
kompetansegruppen fremme en sak for håndtering av alle lignende henvendelser
representasjonsoppdrag.

Sak 11/2010
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Norgesmesterskapet i agility 2010, bruk av klister

Bruk av klister ble tatt opp i løpet av de siste dagene før norgesmesterskapet i fjor. I år holdes
mesterskapet på det samme underlaget, avgjørelsen om bruk/ikke bruk av klister bør skje i god
til før mesterskapet. Kompetansegruppen diskuterte både bruk/ikke bruk av klister og at det
dersom det tillates bruk av klister er behov for et klart og enkelt reglement.
Vedtak:
1. Kompetansegruppen ønsker at det tillates bruk av klister ved norgesmesterskapet 2010,
som en forsøksordning. Leder kontakter NKKs administrasjon med sikte på å avklart om
dette er mulig.
2. Jan Egil Eide får i oppdrag å utforme et forslag til reglement for bruk av klister ved årets
NM. Reglementet evalueres i ettertid med sikte på å fremme et permanent regelverk for
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bruk av klister. Det vil av hensyn til arrangørenes avtale med halleier trolig være
nødvendig å gi arrangør mulighet for å tillate/ikke tillate bruk av klister med
utgangspunkt i dette reglementet.,
Neste møte: 15. januar 2011 kl 11.00-17.00
Ref: Jon G. Olsen, 11.10.2010
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