PROTOKOLL
Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. juni 2012
Til stede:
 Jon G. Olsen, leder
 Yngve Sommer
 Geir Ottesen
 Gondola Guttormsen
 Birgitte Dahlen
Forfall:
 Marianne Mowe, NKU/FCI representant
Sak 14.06.2012 / 01: Infosaker
a) Arbeidet i perioden siden forrige møte
Det har vært utstrakt samarbeid og kontakt pr e-post og dels også pr telefoni perioden for å
løse løpende saker. I tillegg har det vært holdt to arbeidsmøter, 27. februar med NKKs
administrasjon og representant fra HS og 19. april. Det6 har også vært holdt
planleggingsmøter med tekniske arrangører for avvikling av NM og Nordisk mesterskap, 22.
mars.
Vedtak:
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning, likeså arbeidsmøtene 27.
februar og 19. april og planleggingsmøtene for NM og Nordisk mesterskap, holdt 22,
mars.
b) NM i agility – kort rapport v/KGs representanter og teknisk arrangør
Vedtak:
KG har gjennomgått tilbakemeldinger fra KGs medlemmer samt fra teknisk arrangør.
Erfaringene tas med ved planleggingen av kommende mesterskap.
c) European Open
KG v/Gondola Guttormsen har fulgt opp søknader om å delta på den norske kvoten, stått for
utregning etc. KG har håndtert alle spørsmål i sakens anledning, bl.a. håndtert over 100 eposter. KG v/Geir Ottesen foretok punching av endelig påmeldingsskjema og den
avsluttende kommunikasjon – herunder også kommunikasjon med NKKs administrasjon
v/Grete Sagvolden.
Vedtak:
KG har gjennomgått arbeidet med og opplegget rundt uttaksregler, uttak,
påmeldinger etc. i forbindelse med European Open. Evt justering av opplegget for
neste år behandles høsten 2012.

Sak 14.06.2012 / 02: Spørsmål til og regelverket
Det er nytt regelverk fra nyttår. Noen erfaringer har kommet, og vi har fått tilsendt noen
spørsmål. En del ble diskutert på arbeidsmøtet i slutten av april.
Vedtak:
KG lager et skriv som kommenterer og forklarer de mest sentrale av henvendelsene som har
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kommet til KG og som vi er gjort oppmerksom på. Notatet sendes klubber og dommere, samt
legges ut på NKKs nettside.

Sak 14.06.2012 / 03: Stevnearrangering - Muligheter for å arrangere dobbeltstevner
KG for agility har med bakgrunn i utviklingen i agility-sporten vurdert om det er aktuelt å søke
NKK om å åpne for at en og samme klubb kan holde dobbeltstevne. Dersom det åpnes for dette
bør det i så fall samtidig presiseres at det er arrangørklubben som skal være reell arrangør, dvs
ha ansvar for stevnet, motta påmeldinger og påmeldingsavgifter, oppnevne egen stevneleder
etc. Dette også for å unngå lån-av-navn-prinsipp som nå rår. Dette bør tas opp så raskt at
klubbene kan begynne planleggingen av 2014-sesongen på bakgrunn av dette – og da må
saken være avklart med NKK (evt HS) senest tidlig i september.
Vedtak:
KG for agility foreslår at det åpnes for at i agility kan en og samme klubb kan arrangere to stevner
samme sted samme helg samme plass, bl.a. for å unngå en uryddig praksis med lån-av-navnprinsipp som nå brukes i stor grad. Samtidig ønsker KG at arrangerende klubb skal være REELL
arrangør, dvs ha reelt ansvar for stevnet.

Sak 14.06.2012 / 04: Søknad om dispensasjon fra minimum ringstørrelse – Bergen Agility
Klubb og Voss Hundeklubb
I henhold til AG-regelverket fra 1. januar 2012 kan arrangører søke om dispensasjon fra minste
ringstørrelse inne fra 1. juli. KG har til nå fått inn 2 begrunnede søknader, fra Bergen
Agilityklubb og Voss Hundeklubb.
Vedtak:
De mottatte søknadene fra Bergen Agilityklubb og Voss Hundeklubb innvilges for stevnene
17.02.2013 og 06.04.2013 under forutsetning av at effektiv ringstørrelse blir minst 20 m x 35 m. KG
arbeider med å fastsette administrative retningslinjer for behandling av søknader framover, og
understreker samtidig at eventuelle dispensasjoner gis kun for det stevnet det søkes om. Leder
samarbeider med administrasjonen om standardskriv som kan benyttes som svar til klubber som
søker dispensasjon.

Sak 14.06.2012 / 05: Landslaget 2012
a) Oppfølging av landslagsuttakstevnene
Det sendes melding til landslagsutøverne om publisering av resultater, samt om framdrift og
hva som skjer etter siste uttakstevne. Leder lager skrivet, sendes ut av NKK. Endelig
landslagsliste sendes deltakerne 25. juni, publiseres når alle har bekreftet at de aksepterer
plassen.
b) Lagleder Nordisk mesterskap
Marianne Mowe utnevnes, evt supplert av Birgitte Dalen hvis Marianne blir for mye opptatt
med NKU-oppgaver.
c) Lagleder VM
Jon G. Olsen utnevnes som lagleder til VM 2012. Det er lagt opp til samme
landslagsituasjon som i 2011, det er ikke økonomi til å dekke flere kostnader for landslaget i
2012.

Side 2

REFERAT: KG for Agility, møte 14.06.2012
d) Betingelser for landslagsutøverne 2012
I utgangspunktet gjelder samme betingelser som i 2011, tilpasset situasjonen at det i år er
NKK som arrangerer Nordisk og at det er 4 hunder på lagene til VM. Leder lager utkast til
infoskriv, som sendes KG og avklares med NKKs administrasjon. Skrives sendes deltakerne
så snart som mulig, seinest innen kommende uke, slik at deltaerne har dette før siste
uttakstevne.
Vedtak:

Marianne Mowe oppnevnes som lagleder til Nordisk mesterskap. Jon G. Olsen
oppnevnes som lagleder til VM. I utgangspunkt gjelder samme landslagsbetingelser som
i 2011. Info om dette sendes alle som har søkt om landslagsuttak så snart som mulig,
seinest innen siste uttakstevne 24. juni.

Sak 14.06.2012 / 06: Avvikling av Nordisk mesterskap i Agility – KGs rolle
FCI/NKU-representanten (Marianne Mowe) har sendt en epost med beskrivelse av en del av
arbeidsoppgavene knyttet til arrangeringen av Nordisk mesterskap. KG er opptatt av at
mesterskapet avvikles på en god måte, og bidrar i den grad dette er ønskelig fra NKKs side.
Vedtak:

KG har ingen formell rolle under Nordisk mesterskap i agility, NKK er ansvarlig arrangør.,
Marianne Mowe og leder følger opp overfor administrasjonen og teknisk arrangør.

Sak 14.06.2012 / 07: Underlag Dogs4All
KG har gjentatte ganger tidligere tatt opp behovet for et godt underlag på Dogs4All på
Lillestrøm.
VEDTAK:
KG sammen med administrasjonen (Lars Blomberg) kontakter Akershus Fotballkrets og foretar en
evaluering på det tilgjengelig kunstgress som trolig kan anskaffes fra fotballkretsen. Det
gjennomføres en praktisk test med ekvipasjer fra flere klubber så snart som mulig, og seinest i
løpet av august.

Sak 14.06.2012 / 08: Gjennomgang av arbeidet i KG til nå + saker i arbeid
For å planlegge arbeidet utover høsten er det nyttig å utarbeide en samlet oversikt over saker
som er ferdigbehandlet inneværende periode, og saker som fortsatt er i arbeid. Listen
vedlegges protokollen.
VEDTAK:
Leder utarbeider en samlet oversikt over ferdigbehandlede saker og saker som fortsatt er i arbeid.

Sak 14.06.2012 / 09: Landslagsuttaksregler for 2013
For ikke å komme i samme situasjon som i 2012 bør KG raskt avklare landslagsuttaksreglene
for 2013.

Side 3

REFERAT: KG for Agility, møte 14.06.2012
VEDTAK:
Landslagsreglene for 2013 tas opp som sak på førstkommende møte. Det lages en høring på
reglene, trolig sendt ut ca 20. august med høringsfrist 1. oktober.

Sak 14.06.2012 / 10: Justering av autorisasjonsreglementet for agiliydommere
På bakgrunn av innspill fra dommere har KG diskutert om det er riktig at dommerelever dømmer
klasser der det deles ut CACIAG.
VEDTAK:
Praktiseringsreglene for dommerutdannelsen i agility justeres slik at det ikke gis anledning for
dommerelever å dømme klasse 3 (agilit og hopp) NKKs internasjonale utstillinger og Ag-stevner
som har internasjonal status. Disse klassene skal dømmes av autoriserte dommere.

Sak 14.06.2012 / 11: Budsjett 2013
VEDTAK:
Leder utformer budsjett for KG for 2013, basert på samme rammer som 2012 (indeksregulert) og
med et tillegg på kr 25.000,- for samling og økt satsing på trinn 2- og trinn 3-instruktører i 2013.

Sak 14.06.2012 / 12: Dommeretiske regler
Gjeldende dommeretiske regler er forholdsvis gamle og er lite tilpasset lydighet og agility. Det er
– som et ledd i oppdatering av NKKs regler og med en generell større fokus på etiske forhold i
NKK – behov for en gjennomgang av de dommeretiske reglene.
VEDTAK:
KG for agility tar initiativ til en gjennomgang av de dommeretiske reglene i samarbeid med KG for
lydighet, og evt med tilpasninger til disse. Det foreslås også at HS vurderer å gi
displinærkomiteen muligheter for flere reaksjonsformer, herunder kortere suspensjonsperioder.

Neste møte 8. august

Jon G. Olsen
14.06.2010/ / 17.06.2012 (godkjent 21.06.2012)
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VEDLEGG SAK 14.06.2012 / 08: GJENNOMGANG AV ARBEIDET I KG TIL NÅ + SAKER I ARBEID
a) Saker som er ferdigbehandlet i inneværende periode:
Hovedsakene vi har arbeidet med inneværende periode er
 Utvikling og arbeid med nytt regelverk for agility
o (utført og ferdigstilt, meget bra resultat)
 Planlegging og gjennomføring av dommerkonferanse
o (utført og ferdigstilt, meget bra resultat)
 Revidert og oppdatert dommerveiledning for agilitydommere
o (utført og ferdigstilt)
 Utviklet ny dommerutdannelse i agility – både justert autorisasjonsreglement og nytt
faginnhold
o (utført og ferdigstilt)
 Igangsatt opplæring av 5 nye agilitydommere basert på den nye dommerutdannelsen
o (igangsatt, 1 opplæringshelg gjennomført, eksamen fra første opplæringshelg
gjennomført inkl tilleggseksamen - praksisperiode for dommerne i gang)
o (2. opplæringshelg planlagt vinteren 2012-2013)
 Utvikling av ny veiledning og instruks for ringsekretærer
o (ferdigstilt)
 Gjennomført et trinn 2-kurs basert på ny mal, utviklet av nåværende KG
o (ferdig gjennomført vinteren 2011-2012)
 Bidratt i avviklingen av NM i agility 2011
o (gjennomført)
 Bidratt i avviklingen av NM i agility 2012
o (gjennomført)
 Fungert som ledelse av landslagsutøverne ved NoM og VM 2011
o (gjennomført)
 Arbeidet med landslagsuttaksregler for 2012
o (avsluttet)
 Administrert og forestått selve landslagsuttaket 2012
o (ferdigstilles før sommeren 2012)
 Koordinert uttak til European Open 2012, samt foretatt resultatutrening og bidratt med
påmeldingsarbeidet og sørget for ledelse av det norske laget til EO2012
o (ferdigstilt og brukt under NM 2012, evt behov for oppfølging)
 Uttesting av nytt dataprogram for agilty basert på DogWeb Arra
o (ferdigstilt 1. versjon, evt beho
 Avklart de første søknadene om dispensasjon for ringstørrelse, herunder prinsipper for
videre behandling av slike søknader
o (ferdigbehandlet, følges opp videre)
I tillegg kommentert og hatt løpende kontakt med administrasjonen i en rekke saker.

b) Saker som fortsatt er i arbeid i inneværende periode:
 Arbeidet med utvikling av nytt innhold i trinn 2-AG og tilhørende ny fagplan og
plandokumenter
o (i arbeid, omfattende arbeid, ferdigstilles trolig vinteren 2012-2013)
 Påtatt oss landslagsledelse for 2012
o (i arbeid, ferdigstilles høsten 2012)
 Arbeidet med underlag til agility på Dogs4All
o (i arbeid, avklares forhåpentligvis tidlig høst 2012)
 Igangsatt arbeid med arrangørveiledning for stevnearrangører
o (igangsatt, planlagt ferdigstilt høsten 2012)
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Utviklet kurs for opplæring av ringsekretærer i agility
o (nesten ferdig, planlagt ferdigstilt sommeren 2012, kurs igangsettes høsten 2012)
Tatt initiativ til bedret informasjon, bl.a. mulighet for å publisere informasjon fra KG under
eget menypunkt på NKKs nettsted
o (utsatt i påvente av ny nettløsning for NKK)
Nye landslagsuttaksregler for agility
o (i arbeid, høring tidlig høst, avklaring medio høsten 2012)
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