PROTOKOLL
Telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility
30. november 2011
Til stede:
 Jon G. Olsen, leder
 Marianne Mowe, NKU/FCI representant
 Per Berg Kirkevold
 Yngve Sommer
 Geir Ottesen
 Gondola Guttormsen
 Birgitte Dahlen
Birgitte Dalen ble ønsket velkommen som medlem i kompetansegruppen. Leder orienterte at
han i forkant av møtet hadde hatt et telefonmøte med Birgitte for å gå gjennom saker som er i
arbeid, arbeidsrutiner etc.

Sak 09.11.2011/01

Crufts 2012 – tilbud om deltakelse (klasse large)

VEDTAK:
Kompetansegruppen for agility vedtar å tilby Norgesmester i klasse stor 2011 (det er kun klasse stor som
har internasjonal klasse) å representere Norge på Crufts 2012. Dersom norgesmesteren ikke kan reise,
går tilbudet nedover resultatlisten.

Sak 09.11.2011/02

Reglement for uttak til landslag 2012

VEDTAK
Leder summerer opp diskusjonen og utformer uttaksreglementet for 2012 så snart som mulig, sender
dette til KG til gjennomgang før det publiseres. Det haster meget å få publisert regelverket for 2012. Før
publisering må også uttaksstevnene være avklart.

Sak 09.11.2011/03 - Henvendelse fra rekrutt-troppen
VEDTAK:
Leder svarer rekrutt-troppen at vi er positive til et samarbeid mellom rekrutt-troppen og landslagstroppen,
og at KG gjerne bidrar til en god kontakt mellom landslagsledelsen og rekrutt-troppen, dog slik at det må
være opp til landslagsledelsen å vurdere omfanget og gjennomføringen av samarbeidet.

Sak 09.11.2011/04

NM 2012, hvor, når og hvordan

VEDTAK:
NM i agility 2012 avvikles som tidligere annonsert 2.-3. juni. Teknisk arrangør må avklares snarest. Det
bør så snart teknisk arrangør er avklart holdes et møte mellom Kompetansegruppen, teknisk arrangør og
NKKs administrasjon for å lage et godt NM-arrangement. Det må snarest gis beskjed på NKKs nettside
om at NM 2012 holdes på Drammen – samt at Nordisk 2012 skal holdes i forbindelse med NKK Bjerke.

Sak 09.11.2011/05

Autorisasjon Gondola Guttormsen

VEDTAK:
Gondola Guttormsen autoriseres som agilitydommer. Administrasjonen gjør nødvendig praktisk oppfølging
(sender formelt brev, legger inn på dommerliste, utsteder autorisasjonskort etc).

PROTOKOLL: KG for Agility, møte 30.11.2011
Sak 09.11.2011/06

AG-Regelverket

VEDTAK:
Kompetansegruppen for agility anser seg ferdig med regelverket og ber om at reglene nå må publiseres
så snart som overhodet mulig. Siden saken har hatt topp prioritet etter dommerkonferansen burde ikke
dette ha tatt så lang tid.

Sak 09.11.2011/07

Dommerutdannelse – videre framdrift

VEDTAK:
Kompetansegruppen for agility holder et nytt telefonmøte raskt for å arbeide videre med framdriften av
dommerutdannelsen.

Sak 09.11.2011/08

Henvendelse fra KG brukshund

VEDTAK:
Kompetansegruppen for agility er positive til et felles møte med kompetansegruppene for LP og
brukshund. Det foreslås at en representant for dommerne og en representant for instruktørene deltar på
møtet.

Sak 09.11.2011/09

Trinn 1-framdrift

VEDTAK:
Kompetansegruppen for agility ønsker at arbeidet med revisjon av trinn 1-utdannelsen blir ferdig så snart
som mulig.
Kompetansegruppen for agility mener det er meget viktig å komme i gang med arbeidet med revisjon av
trinn 2-utdannelsen. Siden det ser ut til at det kan ta tid før avslutningen av revisjonen av trinn 1utdannelsen blir ferdig setter vi i gang med revisjon av trinn 2-utdannelsen uten å vente på dette.

Sak 09.11.2011/10

Eventuelt

VEDTAK:
1. Leder sørger for å få publisert protokoll fra kompetansegruppen sine møter på NKKs nettsted.
2. Det fastsettes klare rutiner for svar på eksterne henvendelser til agility@klubb.nkk.no.
3. Dommerlistene for NKK.stevnene 2012 bør avklares og dommer-navnene publiseres, slik at vi
unngår «Dommer oppnevnes senere».

NESTE MØTE ikke endelig avtalt
Jon G. Olsen
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