PROTOKOLL FRA
Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 19. februar 2013 kl 19.00
Til stede:
 Jon G. Olsen, leder
 Marianne Mowe, NKU/FCI representant
 Gondola Guttormsen
 Peter Holmberg
 Geir Ottesen
 Birgitte Dahlen
 Nina Hansen
Forfall:
SAKER

Sak 19.02.2013 / 01 : Protokoll fra møte 14.12.2012 og møte i dommergruppa 13.01.2013
Vedtak:



Protokoll fra møte 14.12.2012 godkjennes.
Protokoll fra dommergruppas møte 13.01.2013 godkjennes.

Sak 19.02.2013 / 02: Presentasjon av KG og arbeidet i kompetansegruppa
KGs representanter presenterer seg kort. Deretter gjennomgang av mandatet og arbeidsform i
gruppa, herunder kjerneoppgaver for dommergruppa og instruktørgruppa. Tidligere notat om
epostrutiner er sendt alle som underlag til saken. Det er viktig at henvendelser vedrørende
agility alltid skjer til agility@klubb.nkk.no.
Vedtak:
Presentasjonen og gjennomgangen av arbeidsformen i KG tas til etterretning.

Sak 19.02.2013 / 03: Infosaker


Arbeidet i perioden siden forrige møte
Det har vært arbeidet mye saker knyttet til landslaget og med oppfølging av dette pr epost
siden forrige møte. Vider er forhold knyttet til EO ryddet opp i, herunder utforming av
søknadsskjema. Dispensasjonssøknadene fra arrangørene i Bøhallen (januar), Stovner
Hundeklubb (26.-27. 01) og Bergen Agility klubb (16.-17.02) håndtert (innvilget).

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


Referat fra FCI-møte 02.02. 2013
Marianne Mowe representerte NKK på møtet. Internt referat sendt KG-medlemmene innen
møtet. Relevant informasjon tas opp ved behov. Marianne refererte fra møtet
a. Det ble gitt en del informasjon om Junior European Open (nettside: www.jeo2013.ch).

NOTAT: KG for Agility, møte 19.02.2013
b. En del diskusjon om ytterligere standardisering av agilityhindere – arbeid i gang.
c. En del informasjon og diskusjon om Vm. 3-4 land har problemer med
innførselstillatelse (bl.a. Brasil, Kroatia). Flere delegater var skvært skuffet over at
enkelte deltakere ikke vil dra til Sør-Afrika fordi det er for dyrt, forlangt eller andre
grunner. Sør-Afrika har vær med i VM i mer enn 10 år og reist langt og dyrt. Hvis VM
skal ha status som VM og ikke EM må det fra tid til annen arrangeres utenfor
Europa, slik FCI tidligere har vedtatt. Leder videresender info om saker vedrørende
VM til landslagsleder.
d. Utfordringer knyttet til agilitystevner utenfor FCI blir stadig sterkere internasjonalt.
Flere og flere land iverksetter sanksjoner overfor deltakere som deltar f.eks. på
World Agility Show. KG retter en formell henvendelse til HS for å be om avklaring om
situasjonen i Norge.
Vedtak:
Referat fra møte i FCI agilitykommisjon 02.02.2013 tas til orientering.
 KG vil spesielt henlede oppmerksomheten på European Junior Open, og
oppfordre NKKU å vurdere å involvere seg i dette.
 KG retter en formell henvendelse til HS for å be om avklaring om situasjonen i
Norge når det gjelder deltakelse i konkurrerende arrangementer som World agility
show.
 Leder videresender informasjon vedrørende VM til landslagsleder.


Oppfølging av møte med HS og administrasjonen 28.11.2012
I etterkant av møtet med HS og administrasjonen 18.11.2012 skulle det vurderes om å åpne
for dobbeltstevner i regi av en klubb, samtidig som klubbenes ansvar som formell arrangør
skulle understrekes og tydeliggjøres. Leder undersøker med administrasjonen hvordan
denne saken føres videre, med sikte på å ha dette klart i god tid før sommeren (pga
planlegging av stevner i 2014-15).

Vedtak:
Leder følger opp konklusjonene fra møtet med HS 28.11.2013.


Møte for eventuell etablering av særkomite for aktiviteter 19.01.2013
NKK hadde invitert til møte om eventuell etablering av særkomite for aktiviteter den
19.01.2013. Leder og Geir Ottesen deltok på vegne av KG i møtet. Referat fra møtet sendt
KG til informasjon.

Vedtak:
Referat fra møte om eventuell etablering av særkomite for aktiviteter 19.01.2013 tas til
orientering.


NKKs dataprogram for agilitystevner
NKK har utviklet et nytt dataprogram for agilitystevner, etter diverse prøve-installasjoner i
2012. Programmet baserer seg på kommunikasjon med DogWebArra og er gratis for
klubbene å bruke. Det ser ut til at de fleste klubbene nå benytter dette i stedet for AgiPro.

Vedtak:
KG er fornøyd med at NKK har utviklet et godt program for arrangering av agilitystevner.
Kg ønsker at det etableres en underside på NKKs web der resultatlistene kan legges.

Side 2

NOTAT: KG for Agility, møte 19.02.2013
Sak 19.02.2013 / 04: Instruktørutvikling 2013
KG for agility har lagt opp ti lat man i 2013 skal satse ekstra på instruktørutvikling, med
utgangspunkt bl.a. i revidert trinn 2-utdannelse. Aktuelle tiltak som har vært vurdert er samling
for AG trinn 2- og 3-instruktører, etablering av epostliste/facebookgruppe/annen kontaktkanal
mellom trinn 2-instruktørene, gjennomgang av NKKs nybegynnerkurs for agility («Agility er
gøy»). Instruktørgruppa arbeider med saken og fremmet forslag til tiltak og framdriftsplan i
møtet.
Vedtak:
KG v/instruktørgruppa arbeider videre med ut6vikling av instruktørsituasjonen med utgangspunkt
i diskusjonen på møtet. Foreløpig prioriteres følgende tiltak i 2013:



Samling av AG trinn 2 og trinn 3 instruktører med arbeidsdato 23.-24. november i
nærheten av Gardermoen. Deltakerne må påregne een egenandel på 6-800,- i tillegg til
reise og evt opphold.
Et revidert nybegynnerkurs planlegges ogsåp i løpet av året.

Sak 19.02.2013 / 05: Veiledning for arrangering av agilitystevner
NKK har utviklet en veiledning for arrangering av utstillinger. Denne omfatter også arrangering
av agilitystevner, men er meget omfattende og har med mye som kun gjelder eksteriør, samtidig
som flere gode råd og forhold knyttet til agility ikke er omfattet av veiledningen. KG ønsker å
utvikle en god veiledning for arrangører av agilitystevner.
Vedtak:
Det videre arbeidet med utvikling av en veiledning for arrangering av agilitystevner skjer med
bakgrunn i diskusjonen i møtet. Peter Holmberg arbeider vider med dette i samarbeid med i første
rekke de øvrige delegatene i dommergruppa.

Sak 19.02.2013 / 06: Etiske regler for agilitydommere
NKK har økt fokus på etikk i alle deler av organisasjonen. Det eksisterende etiske grunnlaget for
agilitydommere er gammelt, ikke i tråd med det nye lovverket i NKK og gjeldende etiske normer
i NKK. Et revidert etisk grunnlag er innarbeidet i denne dommeutdannelsen,
Vedtak:

KG arbeider videre med revisjon av etiske regler for agilitydommere. Marianne Mowe
jobber videre med dette i samarbeid med de øvrige i dommergruppa.

Sak 19.02.2013 / 07: Måling av hunder i agility
Dommergruppa skulle i tråd med referatet fra forrige møte gjennomgå rutinene for dette og
foreslå presisering av regelverket.
Vedtak:
UTSETTES til neste møte

Side 3

NOTAT: KG for Agility, møte 19.02.2013
Sak 19.02.2013 / 08: European Open i agility 2013
Arrangørene av EO 2013 åpnet for påmelding i januar, mens reglene sier at dette skulle skje
først 1. mai. Dette skapte en del utfordringer, men etter at vi (dvs den norske KG) tok kontakt
med ansvarlig Bernd Hüppe fra FCI-systemet ble dette bragt i orden. Arrangøren ble også
pålagt å rydde opp overfor de som hadde meldt seg på. EO har ingen økonomi fra NKKs side,
men fra og med 2012 står NKK for uttak og koordinert påmelding. Påmeldingen skjer til
landslagsledelsen på bakgrunn av vedtatt regelverk. Landslagsledelsen er ikke pålagt
ytterligere arbeid knyttet til EO, men det må finnes en person som kan fungere som lagleder.
Vedtak:
Sakene tas til orientering. Uttaksreglene for 2014 fastsettes som for 2013, med samme
søknadsfrist og samme utregningsmetode. KG vil høsten 2013 vurdere om det eventuelt er behov
for endringer fra 2015.

Sak 19.02.2013 / 09: Landslaget 2013
Saken diskuteres med bakgrunn i referat fra FCI-møtet første helg i februar.
Vedtak:
På grunn av at landslaget til VM og NoM ikke er fulltallig pga for få søkere, og med bakgrunn i
regelverkets punkt om uforutsette situasjoner, har KG vedtatt følgende justeringer: Utsatt frist til å
søke på landslaget kun til Nordisk mesterskap settes til 7. mars 2013. Frist for tilbakemelding til
deltakerne settes til 11. mars og gjøres av landslagsleder. Kravene for å delta på landslaget til
Nordisk videreføres i dette uttaket. De ekvipasjene som deltar på det norske landslaget i VM er
kvalifisert for å delta på det norske landslaget til Nordisk mesterskap. Leder i KG oppdaterer
landslagsledelsen og NKKs administrasjon umiddelbart.
KGs representant i FCI/NKU er kontaktperson fra KG overfor landslagsleder og fungerer som
bindeledd mellom KG og landslagsleder.

Ref: Jon G. Olsen
22.02.2013

Side 4

