
PROTOKOLL FRA  

Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 23. februar 2014 
Telefonmøte med start kl 20:00 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Gondola Guttormsen 

 Simon Noel 

 Roger Abrahamsen 

 Anette Mjøen 

 Kurt-Ove Steinset 
 
Forfall: 

  
 

Det ble 13.03.2014 holdt et formøte i første rekke for de nye representantene. Der ble arbeidsrutiner og 

saksgang for arbeidet i KG gjennomgått. 

 

 

Sak 23.02.2014 / 01: Protokoll fra møte 18.12.2013 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 18.12.2013 godkjennes.  

 

Sak 23.02.2014 / 02: Presentasjon 

Det er 3 nye personer i KG. Alle presenterte seg. 
 

Vedtak: 
Presentasjonen av representantene i KG tas til orientering. 

Sak 23.02.2014 / 03: Infosaker 

a) Arbeidet i perioden siden forrige møte 
Det har vært en del spørsmål og henvendelser til epostadressen siden sist møte. Løpende 
spørsmål innkommet til e-postadressen er besvart av administrasjonen, i saker der det er 
nødvendig etter konsultasjon av KG. Dette har fungert godt i perioden. 

Vedtak: 
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning. 

b) Nye regler for Nordisk mesterskap i agility fra 2015 
Det er nå opp til NKUs arbeidsutvalg å behandle dette videre. Vi vet ikke så mye om 
prosessen videre etter KGs behandling av forslaget på forrige møte. Saken er til avsluttende 
behandling av Nordisk Kennel Union (NKU) sitt arbeidsutvalg. Uansett gjennomføres årets 
mesterskap etter samme regelverk som tidligere. 
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Vedtak: 
KGs NKU-representant følger opp saken overfor NKKs administrasjon med bakgrunn 
i diskusjonen i møtet. 

c) Oppsummering fra møte i FCI agilitykommisjon 31. januar 
Marianne Mowe forteller fra møtet. Herunder orienterer om det framlagte 30-siders detaljerte 
utkastet fra Bernd Huppe om hinderspesifikasjoner, ikke godt mottatt av kommisjonen- dette 
ble sendt tilbake for ny utredning. En del forhold knyttet til vm 2014 behandlet. 

Vedtak: 
Orienteringen fra møtet i FCIs agilitykommisjon tas til orientering. 

d) Revisjon av NKKs trinn 1-utdanning 
Det er langt på overtid å ferdigstille revisjonen av NKKs trinn 1-utdanning. 

Vedtak: 
KGs instruktørutvalg avklarer å neste møte hvem som følger opp arbeidet med 
revisjon av trinn 1-utdannelsen. KG for agility er nå meget frustrert over at denne 
saken ikke blir avsluttet, og ber NKKs administrasjon å iverksette nødvendige til tak 
for å få ferdigstilt dette snarest. Leder i KG for agility deltar gjerne på 
oppklaringsmøte for å sikre fortgang i denne saken. Leder forespør Geir Ottesen om 
han kan bistå KG for agility i dette arbeidet. 

e) Høring om særkomite 
Høringen ble sendt ut 4. februar med høringsfrist 2. mai. Saken tas opp på neste møte 

Vedtak: 
KGs medlemmer sender sine innspill til KGs uttalelse om særkomite til leder innen 1. 
april. Saken settes opp til behandling på neste møte. 

 

Sak 23.02.2014 / 04: Oppfølging av dommerkonferansen:  
Endring i regelverket for agility – måling av hunder 

Til behandling i dommergruppa: Det ble på dommerkonferansen i januar arbeidet med nye 
formuleringer og presiseringer av regelverket knyttet til måling av hunder. KG må endelig vedta 
de nye formuleringene, det nye måleskjemaet og fra når endringene skal gjøres gjeldende. Det 
må også sendes informasjon til NKK, dommere, klubber og utøvere. Se vedlegg 2. 
 
Vedtak: 
Dommerkonferansens forslag til presisering av agilityreglementet vedrørende måling av hunder 
og revidert måleskjema tas inn i uendret form i regelverket. Endringene gjøres gjeldende fra 
01.07.2014. 

 

Sak 23.02.2014 / 05: Oppfølging av dommerkonferansen:  
Hinderutforming – Utsending av informasjon til arrangører 

Til behandling i dommergruppa: Det ble på dommerkonferansen i januar tatt opp behov for 
en innskjerping av at hindrene skal følge regelverket. Det må sendes ut informasjon til klubbene 
om å være nøye med at hindrene følger regelverket, samt til dommerne om å se på dette. KG 
må gå se på innholdet i henvendelse til klubbene og be NKK om å sende ut dette. 
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Vedtak: 
KG for agility er bekymret for at flere klubber ikke har hindre som er i tråd med regelverket. NKK 
bes om å sende et skriv til alle klubber i tråd med innspillet fra dommerkonferansen i januar. 
Dommerne bes om å være nøye med å kontrollere at hindrene følger regelverket og melde inn til 
KG når arrangør ikke har korrekte hindre.  

 

Sak 23.02.2014 / 06: Oppfølging av dommerkonferansen:  
Andre saker 

Til behandling i dommergruppa: Forslag til referat er sendt KG i egen sending. Øvrige 
regeloppfølginger følger i vedlegg 3. Øvrige oppfølgingssaker (noe er allerede gjort / ligger i 
andre saker), følger i vedlegg 4. 
 
Vedtak: 
KG for agility følger opp øvrige forhold fra dommerkonferansen med bakgrunn i referatet fra 
konferansen, sakspapirene og diskusjonen i dommergruppa i KG. 

 

Sak 23.02.2014 / 07: Oppfølging av instruktørsamling i 2013:  
Revidering av NKKs nybegynnerkurs i agility  

Til behandling i instruktørgruppa: Det er behov for å revidere NKKs nybegynnerkurs i agility. 
Det er naturlig at KGs instruktørrepresentanter igangsetter dette arbeidet og legger en plan for 
framdrift.  
 
Vedtak: 
KG for agility ønsker å iverksette en revisjon av NKKs nybegynnerkurs i agility. Instruktørgruppa 
prioriterer dette arbeidet og fremmer på neste møte en konkret framdriftsplan for 
revisjonsarbeidet. 

 

Sak 23.02.2014 / 08: Kursplan NKKs trinn 2 agility 

Til behandling i instruktørgruppa: KG har mottatt en del kommentarer fra administrasjonen til 
den godkjente reviderte trinn 2 i utdanningsplanen i agility. Med bakgrunn i tidligere vedtak i HS 
er det KG for agility son er godkjenningsinstans for kursplanen. Den reviderte planen er også 
godkjent av studieforbundet Natur og Miljø. Flere av punktene som administrasjonen har 
kommentert er lagt inn på bakgrunn av tidligere evalueringer fra deltakere og er bevisst lagt inn 
som en økt kvalitetssikring. 
 
Vedtak: 
KG fastslår at det er KG for agility som fastsetter kursplan for trinn 2 agility, og at kursplanen 
vedtatt av KG i «Sak 09.04.2013 / 05: Utdanningsplan trinn 2 agility» må publiseres på NKKs 
nettsted. KG for agility har nedlagt et stort arbeid med revisjon av kursplan for trinn 2-agility, 
herunder lagt stor vekt på evaluering fra deltakere ved tidligere kurs. Dette er lagt inn i den 
vedtatte kursplanen. KG har fått delegert vedtaksmyndighet når det gjelder revisjon av kursplanen 
for trinn 2. Den vedtatte kursplanen videreføres, og tas opp til evaluering etter avslutningen av de 
2 kursene som er igangsatt våren 2014. 
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Sak 23.02.2014 / 09: Landslaget 2014 – saker til avklaring 

Det aller meste vedrørende landslaget er landslagsledelsens ansvar. Det kan likevel være 
aktuelt å se på enkelte spesielle forhold. Vi har fått oversendt fra administrasjonen en 
forespørsel om kommentar vedrørende landslagsledelsens presisering av årets regelverk. 
 
Vedtak: 
KG for agility har vedtatt uttaksregler for landslaget. Landslagsledelsen forvalter uttaket med 
bakgrunn i vedtatte regler. Når det gjelder muligheten for å ta inn ekvipasjer etter søknadsfristens 
utløp er dette opp til landslagsledelsen å vurdere. Regelverket åpner for en slik adgang, herunder 
under hensyntagen til landslagstroppens størrelse. KG registrerer at landslagsledelsen i år har 
tatt ut en forholdsvis stor bruttotropp, noe som kan tyde på at det i mindre grad vil bli åpnet for 
opptak med bakgrunn i suppleringsopptaket 1. mai. Hensikten med å åpne for at nye ekvipasjer 
kan tas inn pr 1. mai var å gi mulighet for at nye hunder (ferske hunder som ikke har hele 
kvalifiseringsperioden for å oppnå kvalifiseringsresultater, dvs ikke var i klasse 3 aq og hopp ved 
kvalifiseringsperiodens start), som ikke tilfredsstilte kravene pr 31.12., kan vurderes til et 
ekstraordinært opptak – dette er også slik bestemmelsen er praktisert tidligere år. KG ser at 
hensikten med å åpne for det ekstra opptaket ikke går helt klart fram av formuleringene i 
reglementet.  
Sett på denne bakgrunn kan landslagsledelses formulering om at kun hunder som ikke gikk i 
klasse 3 i ag/hopp pr 01.04.2013 vurderes, være noe streng og oppfattes som en innsnevring av 
reglementet, selv om dette i realiteten kun er en presisering av tidligere praksis. KG ber derfor 
landslagsledelsen om ikke å ekskludere nye ekvipasjer som gikk i klasse 3 ag/hopp pr 01.04.2013 
fra vurderingene rundt evt ekstra opptak pr 1. mai. 

 

Sak 23.02.2014 / 10: Avvikling av NM 2014 

Teknisk arrangør er Tønsberg hundeklubb. KGs leder har bedt arrangør om å fremme forslag til 
praktisk gjennomføring og gi innspill til eventuelle vedtak som KG må fatte i forbindelse med 
arrangementet. Forslag til dette er mottatt 12.02.2014 og oversendt KG som underlag for møtet 
13.02. Arrangør har også bedt om et møte med NKK for å diskutere praktiske forhold knyttet til 
avviklingen av arrangementet. 
 
Vedtak: 
KG for agility arbeider videre med rammene rundt Norgesmesterskapet for agility 2013, der det 
også legges opp til en konkurranse for klasse 1 og klasse 2-utøvere i tråd med diskusjonen i 
møtet og dialog med teknisk arrangør og NKKs administrasjon. Det bør snarest holdes et 
kontaktmøte for å avklare nødvendige rammer og formaliteter knyttet til arrangementet. KG deltar 
gjerne i dette arbeidet. 

 

Sak 23.02.2014 / 11: ABEIDET I 2014 

Det er nå aktuelt å fordele og prioritere arbeidsinnsatsen for KG for denne funksjonsperioden. 
 
Vedtak: 
UTSATT 

 

Sak 23.02.2014 / B12: HONORÆR DOMMERSTATUS 

Saken er unntatt offentligheten  
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Neste møte Mandag 24. mars kl 18.0-21.30 på Kjeller 

 

 

Ref: Jon G. Olsen 

08.03.2014 


