
PROTOKOLL 

Møte NKKs Kompetansegruppe for agility  

27. september 2011, NKKs møtelokale 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Per Berg Kirkevold 

 Yngve Sommer 

 Gondola Guttormsen 

Forfall: 

 Geir Ottesen 

 

På grunn av forfall fra Geir Ottesen fra instruktørsiden hadde møtet hovedfokus på 
dommerrelaterte saker.  Hele møtet ble denne gang således gjennomført som felles møte. 
 
 

Sak 09.11.2011/01     Nytt autorisasjonsreglement for AG-dommere 

VEDTAK:  

 Kompetansegruppa arbeider videre med dommerutdannelsen, ut fra diskusjonen på møtet. 

 Per Berg Kirkevold arbeider videre med å konkretisere innholdet i kurshelgene 

Sak 09.11.2011/02     Dommerkonferanse i agility 29.-30. oktober 

VEDTAK:  

Det arbeides videre med dommerkonferansen med utgangspunkt i diskusjonen på møtet. 

Sak 09.11.2011/03     Nytt agilityregelverk – framdrift og arbeid fram mot 01.01.2012 

VEDTAK:  

 Kompetansegruppa ønsker at reglenes kapittel om krav til hinderkonstruksjon og hindertegingene 

fra FCI behandles på førstkommende HS-møte 11. oktober. KG ønsker at hinderbeskrivelser, 

hinderkrav og -tegninger sendes klubbene så snart som mulig etter HS-behandlingen slik at 

klubbene får mest mulig tid til å tilpasse seg nye hinderkrav. 

 Kompetansegruppa ønsker at en del mindre justeringer i NM-reglementet kan gjennomføres 

allerede i år. Leder kontakter NKK for nærmere prosedyre ifm. dette.  

 Kompetansegruppa ønsker at den videre formelle behandlingen av de nye reglene skjer så raskt 

som mulig. 

Sak 09.11.2011/04     Avvikling av NM 

VEDTAK:  

Kompetansegruppa ønsker å gjennomføre en del endringer i avviklingen av årets NM i agility – i tråd med 

forarbeidene og diskusjonen i møtet. 



PROTOKOLL:  KG for Agility, møte 27.09.2011 

 

Side 2 

Sak 09.11.2011/05     Diverse 

VEDTAK: 

1. Kompetansegruppen for agility tar til etterretning ny kontaktperson i administrasjonen, 
Grete Sagvolden. 

2. Dommeretikk settes opp som sak på årets dommerkonferanse i agility 
3. Kompetansegruppen ønsker å gi Sør-Rogaland Brukshundklubb dispensasjon til å holde 

terminfestet stevne søndag 1. juli 2012. 

 

NESTE MØTE: 

I forbindelse med dommerkonferansen 29.-30. oktober, trolig fredag kveld 

 

Jon G. Olsen 

 


