
PROTOKOLL FRA 

Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 2. oktober 2013 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Gondola Guttormsen 

 Morten Holmen 

 Birgitte Dahlen 

 Roger Abrahamsen 
 
Forfall: 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Geir Ottesen 
 

 

Sak 02.10.2013 / 01: Protokoll fra møte 08.09.2013 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 08.09.2013 godkjennes. Protokollen publiseres på KGs sin side på 
NKKs nettside. 

 

Sak 02.10.2013 / 02: Infosaker 

a) Arbeidet i perioden siden forrige møte 
Diverse saker og 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) Særkomite for hundeaktiviteter 
Leder orienterer fra orienteringsmøte på NKK 17. september 

Vedtak: 
Orientering fra møte om særkomite tas til orientering. 

c) Svar på protest fra landslagsutøvere vedrørende økonomisk tilskudd for deltakelse i 
Nordisk Mesterskap 
 
Vedtak: 
KG for agility tar administrasjonens svar til landslagsutøverne til etterretning. 

 

Sak 02.10.2013 / 03: Søknad om medlemskap fra Norsk Agilityforening 

Oversendt fra organisasjonsavdelingen der de «Ønsker at Kompetansegruppen for Agility skal 
se om denne foreningen er forenelig i forhold til den organiseringen vi har i forhold til agility 
klubbene i dag». 
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Vedtak: 
KG svarer på henvendelsen fra NKKs organisasjonsavdeling i eget notat. 

 

Sak 02.10.2013 / 04: Avviksmelding stevne xx.xx.2013 

NKK har mottatt en avviksmelding fra arrangør av stevne xx.xx.2013. Avviksmeldingen gjelder 
at den en av de to ringene var for liten, 30x30m, mens tregelverket fastsetter minstemål 
30x40m. Arrangør har vedlagt forklaring på forholdet samt de tiltak som ble gjort stevnedagen, 
herunder kontakt med dommeren. 
 
Vedtak: 
KG for agility har behandlet avviksmelding fra arrangør vedrørende for liten ring på stevne 
xx.xx.2013. Vi forutsetter at slike forhold ikke gjentar seg for framtiden, og ber arrangøren 
iverksette nødvendige tiltak for å kvalitetssikre korrekt ringstørrelse. Stevnet anbefales godkjent. 

KG ber administrasjonen sende ut påminnelse til alle stevnearrangører i 2014 om hva regelverket 
sier om hinderutforming, ringstørrelse etc  

 

Sak 02.10.2013 / 05: Forslag om endring av hinderspesifikasjoner 

KG har mottatt en henvendelse fra en utøver med forslag om flere forandringer i regelverket, 
bl.a. å forandre/fjerne hindertyper fra regelverket (bl.a. forslag om å fjerne tunnel-pølse) og 
«erstatte det med eksempelvis […] vannhinder, hekk eller forskjellige typer hopp». 
 
Vedtak: 
KG ønsker å videreføre standard FCI hindertyper og beskrivelser i Norge. Etter FCIs regelendring 
2012 har alle land med få unntak identiske hinderutforminger. Dette mener vi er en stor fordel for 
agilitysporten totalt. Eventuelle endringer i hinderbeskrivelser og -definisjoner i Norge bør følge 
FCIs vedtak og beskrivelser, og det er ikke aktuelt å innføre særnorske hinderreglement. 

 

Sak 02.10.2013 / 06: Fastsetting av uttaksstevner for landslaget 2014 

Terminlisten for 2014 er nettopp publisert. KG har bedt landslagsleder om innspill til aktuelle 
uttaksstevner for 2014-sesongen, med frist til å sende oss dette innen møtet. 
Landslagsledelsen ble forespurt i forkant av møtet og landslagsledelsen og aktuelle arrangører 
ble også kontaktet under møtet.  
På møtet ble en preliminær liste utarbeidet, denne ble gjennomgått i dagene etter møtet. Etter 
landslagsledelsens og KGs kontakt med enkelte av de aktuelle arrangører avga 
landslagsledelsen en justert liste, denne ble godkjent av KG i 06.10.2013. 
 
Vedtak: 
Uttaksstevnene for landslaget for 2014-sesongen fastsettes som følger: 

 1. uttakshelg: Arendal 24-25 april  

 2. uttakshelg: Stavanger 10.-11. mai 

 3. uttakshelg: Bergen 21-22 juni 

 Avsluttende uttakshelg: Hamar 28.-29. juni 

 

Sak 02.10.2013 / 07: Uttaksregler for European Open 2014 
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KG skal i henhold til vedtak vurdere eksisterende uttaksregler til EO. EO holdes i 2014 i Ungarn, 
i slutten av juli, med påmeldingsfrist (for NKK) 31. mai. Det er ikke kommet noen kommentarer 
på reglene for de to siste årene. Følgende regler var gjeldende for 2012 og 2013: 

Uttaksregler for European Open: 

Resultater fra offisielle konkurranser i inn- eller utland teller som kvalifisering til European Open. Hver 

ekvipasje sender inn resultater for sine 5 beste ag løp og 5 beste hopp løp. Poengberegning gjøres etter 

årets aghund-modellen med poeng for plassering (100 for 1.plass, 80, 60, 50, 40 osv ned til 10 poeng for 

10. plass), i tillegg til ett poeng for hver deltaker i klassen. Ved poenglikhet går den med flest 1. plasser 

foran, deretter flest 2. plasser osv. Kvalifiseringsperioden settes til 1.juni 2011 - 15.feb 2012.  Den 

praktiske og gjennomføringen håndteres av landslagsledelsen. De som ønsker å komme i betraktning for 

uttak sender sine resultater til landslagsleder innen 1. mars 2012. 

Vedtak: 
Uttaksreglene for deltakelse på den norske kvoten til European Open 2014 og 2015 fastsettes som 
en forlengelse av reglene for 2012 og 2013.  

Uttaksregler for European Open 2014: 
Resultater fra offisielle konkurranser i inn- eller utland teller som kvalifisering til European Open. 
Hver ekvipasje sender inn resultater for sine 5 beste ag løp og 5 beste hopp løp. Poengberegning 
gjøres etter en modell med poeng for plassering (100 for 1. plass, 80, 60, 50, 40 osv ned til 10 
poeng for 10. plass), i tillegg til ett poeng for hver deltaker i klassen. Ved poenglikhet går den med 
flest 1. plasser foran, deretter flest 2. plasser osv. Kvalifiseringsperioden settes til 1. juni året før 
EO - 15. februar samme år som EO. Den praktiske gjennomføringen av uttaket samt evt 
forberedelse og koordinering av den norske troppen til EO håndteres av landslagsledelsen. De 
som ønsker å komme i betraktning for uttak sender sine resultater til landslagsleder innen 1. 
mars. 

Eventuelle endringer i uttaksreglementet for European Open tas opp til behandling 
august 2014. Klubber som har forslag til eventuelle endringer sender disse til KG innen 1. 
august 2014. 

 

Sak 02.10.2013 / 07: DOMMERKONFERANSE I AGILITY 2014 

Dommerkonferansen er fastsatt til 4.-5. januar. Foreløpig program er sendt dommerne allerede. 
Invitasjon med konkretisert program, økonomi etc bør sendes ut i løpet av oktober. 
 
Vedtak: 
Morten Holmen arbeider videre med planlegging av konferansen og koordinerer program etc fram 
til neste møte. Invitasjon med fastsettelse av sted, økonomi og foreløpig program sendes ut hvis 
mulig medio oktober. De øvrige dommerne i KG bidrar i planarbeidet. 

 

Sak 02.10.2013 / 08: GJENNOMGANG AV DOMMER»GUIDELINES» FOR AGILITY 

I forkant av dommerkonferansen må FCis guidelines gjennomgås. Den norske 
dommerveiledningen vil som vanlig bli tema på konferansen, og justert etter 
dommerkonferansen med innspill fra dommerne. FCIs «guildelines» gjennomgås som 
forberedelse av konferansen. 
 
Vedtak: 
Jon G. Olsen og Marianne Mowe gjennomgår FCIs guidelines som en forberedelse til 
dommerkonferansen. Dommerveiledningen diskuteres i KGs dommergruppe i forkant av 
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konferansen. Eventuelle endringer diskuteres, ny versjon av dommerveiledningen ferdigstilles så 
raskt som mulig etter dommerkonferansen. De øvrige dommerne i KG bidrar i arbeidet. 

 

Sak 02.10.2013 / 09: FELLESBESTEMMELSER FOR PRØVER 

NKK har sendt ut høring om «Fellesbestemmelser for prøver». Noen av klubbene med 
agilityaktiviteter har sendt inn kommentarer som går ut på at dette ikke passer spesielt godt for 
agility. NKKs administrasjon har svart klubbene som følger.   
Adm. Kommentar: Det er tidligere sett på muligheten for at AG/LP skal få implementert 

fellesbestemmelsene for prøver, men finner dette ikke hensiktsmessig, da denne typen arrangementer i 

mange tilfeller holdes i forbindelse med utstilling, og en slik implementering vil trolig virke mot sin 

hensikt. 

KG for agility er bedt om å avgi innspill i saken.  
 
Vedtak: 
KG for agility er enig i administrasjonens vurdering at det ikke er hensiktsmessig å få 
implementert fellesbestemmelsene for prøver i AG-reglementet. 

 

Sak 02.10.2013 / 10: ENDRINGER I REGELVERKET FOR AGILITY 

KG har mottatt henvendelser vedrørende presisering av regelverket på to punkter: 
Kvalifiseringsperiode og påmelding til NM for lag, og systemet rundt måling av hunder. Siden 
måling av hunder bør diskuteres på dommerkonferansen, legges det opp til at begge 
presiseringene skjer umiddelbart etter dommerkonferansen og får virkning fra et hensiktsmessig 
tidspunkt. 
 
Vedtak: 
KG for agility utsetter endelige formuleringer knyttet til regelverkets formuleringer rundt 
kvalifiseringsperiode for NM lag og måling av hunder / målebrev til etter dommerkonferansen, slik 
at dommerne får anledning til å diskutere saken før de endelige formuleringene innføres. 

 

 

Neste møte ikke fastsatt 

 

 

Ref: Jon G. Olsen 

03.10.2013 


