Referat nr. 4 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

15.06.2015 kl 20 på Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Marianne Moe
Jon G Olsen
Simon Noel
Jan Egil Eide

Leder

ja
ja
nei
ja
nei
ja fra 21
ja

FCI representant

Saker
Nr
Godkjenning av referat:
Referat fra møte 27.05.2015 godkjennes.
Infosaker:
KG fått henvendelse om uttaksperioden for NM 2016. Her
fant vi ut at vi hadde satt feil dato i referatet fra møte
27.04.2015 Kvalifiseringsperioden er fra 16 mai 2015 til 16
mai 2016. Et år før siste påmeldingsfrist til NM for 2016.
Referat fra 27.04.2015 blir korrigert.
Evaluering NM 2015:
Tilbakemeldinger så langt har kun vært positive. KG
ønsker å evaluere NM og den nye prøveordningen.
Henvendelses angående alder på uoffisielt stevne:
KG har fått en henvendelse angående alder på uoffisielle
stevner.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Sendt til administrasjonen
for publisering

Linda

Administrasjonen svarer
vedkommende

04Hvordan evalueringen skal
2015 skje må diskuteres på mail
snarest før ferien.

Linda

17KG formulerer svar som
2015 sendes ut av
administrasjonen

Linda

KG ønsker ikke å sette en nedre aldersgrense for
uoffisielle stevner. Vi mener det er klubbenes ansvar å
påse at arrangement gjennomføres trygt for alle
deltagere.
I agilityreglene står 15 mnd. som nedre aldersgrense for
Bronsemerkeprøve. Dersom man tillater hunder yngre
enn dette å delta på arrangement ønsker KG å oppfordre
til å ta hensyn til dette ved f.eks type hinder som brukes,
utforming av banen, lavere hinderhøyde etc.
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Henvendelse angående standardtider:
KG har fått en henvendelse angående standardtider.
I den norske dommerveiledningen ligger det veiledende
standardtider som det er ønske om å publisere.
KG var ens i at man går igjennom den norske
dommerveiledningen og publisere denne, slik at alle har
tilgang til den norske oversettelsen inkl. veiledende
standardtider. Det vil presiseres at tidene er veiledende
og kan variere i begge retninger som en konsekvens av
underlag, banedesign og andre forhold.
Henvendelse angående diskvalifikasjon:
KG har fått en henvendelse angående agility regler.
Under stevne nylig oppsto det en situasjon hvor en
deltager har blitt diskvalifisert, på bakgrunn av selv å ha
krysset startlinjen for så gå tilbake å korrigere hunden ved
start. Hunden passerte ikke på noe tidspunkt startlinjen
ifølge henvendelsen.
Det har blitt henvist til nye regler av 01.01.2015 samt
dommer guidelines. Det har ikke kommet nye regler eller
guidlines etter 01.01.2015 som KG er informert om.
I agilityreglenes kapitel 6.3 kulepunkt 13 står "Sette
hunden på plass igjen etter at den har brutt startlinjen
(hvis det ikke er gitt beskjed av dommeren)". Dvs. å sette
hunden på plass, er tillatt, så fremt hunden ikke har
passert starlinjen.
Det har tydelig vært en misforståelser her og KG vil følge
opp saken videre.
Nye landslagsregler:
Arbeidsgruppen levert sitt forslag til KG i god tid før møte.
De som ikke kunne stille ble bedt om å komme med
tilbakemeldinger.
På møte ble reglene gjennomgått og diskutert. Det ble
lagt inn noen endringer og nye formuleringer.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

18KG formulerer svar til
Linda
2015 vedkommende og
administrasjonen sender
svar
Før publisering går KG i
gjennom dommer
veiledningen og fjerner
KG’s kommentarer. Linda
går igjennom og sender ut
til KG for godkjenning før
publisering
19Linda
2015 Administrasjonen tilskriver
dommerne på stevne og
forespør om hendelsen,
for å rydde opp i evt
misforståelser av hva som
har blitt sakt ol.
KG formulerer tilsvar på
henvendelsen og
administrasjonen sender
ut.

03Arbeidsgruppen tok med
2015 seg tilbakemeldingene og
korrigerer reglene før de
sendes til
administrasjonen for
videre å sendes på høring

Anette
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Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

EO regelverk:
Nytt regelverk for EO ble tatt samtidig med nye
landslagsregler. Forslag til nytt regelverk ble sendt ut i
kort tid før møte.
Det må være klare regler uten mulighet for misforståelser
slik at alle vet hva man skal forholde seg til. Uttaks
perioden går fra 01.06.2015 til 15.02.2106. Nye regler må
derfor publiserer så fort som mulig.
KG har observert at deltagelsen til EO øker for hvert år.
Det ble diskutert om det i fremtiden også kanskje må
være uttaksløp for å kvalifisere seg til EO. Pr dags dato er
ikke dette nødvendig men det er greit å ha tenkt på det
om det skulle bli aktuelt i nær fremtid.

21KG går igjennom
Linda
2015 regelverket og
kommenterer på dette
innen fredag 19 juni. Siden
blir dette publisert

FCI reglerevidering:
Det ble diskutert regelrevideringen som er under
bearbeidelse i FCI.
Flere land har jobbet med dette en stund allerede og Jan
Egil har fått tilgang til Finnenes forslag som de har sendt
ut til sine medlemmer på høring.

05Jan Egil oversetter det
2015 finske forslaget. KG
kommer med
tilbakemelding snarest.

KG ønsker å få til en rask undersøkelse og bruke omtrent
de samme spørsmålene som har blitt sendt ut i Finland. Vi
har dårlig tid og KG må se igjennom spørsmålene snarest.

Lage en
spørreundersøkelse som
kan brukes på nett.

Jan Egil

Linda

Det er et FCI møte i etterkant av WM hvor forslagene skal
gås igjennom og på møte i februar 2016 skal dette opp
igjen. I mellomtiden skal alle land få alle innsendte forslag
til gjennomgang.

Side 3

Referat nr. 4 KG agility
Saker
Nr
Kala trofeet, ref tidligere sendt mail med dagens regler.
Reglene for Kala trofeet bør revideres. Reglene ble vedtatt
i 2005. Hopp har vært offisielt siden 2002 og bør med
fordel også tas inn som en del av kriteriet for å vinne
trofeet. KG ønsker å se på et nytt forslag for å kunne gjøre
trofeet mer gjevt å vinne samt kanskje bidra til større
deltagelse på NKK stevner.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

142015
Utsatt til neste møte
Ber om kommentarer på
forslag.

Dagens statutter Kala-trofeet
1. Kala-trofeet settes opp til årets beste agilityhund
både i klasse, liten, mellom og stor.
2. Bare hunder eid og bosatt i Norge kan konkurrere
om Kala-trofeet.
3. Trofeet deles ut til den hund som på tre NKK
stevner har laveste sum feilpoeng + plass-siffer i
klasse 3. Plass-siffer gis kun til norskeide hunder.
4. Ved poenglikhet benyttes følgende kriterier for å
skille mellom hundene:
a) Laveste plass-siffersum
b) Laveste enkeltresultat plass-siffer
c) Beste stevne (sum plass-siffer+feilpoeng)
d) Beste plassering i NM

5. Kala-trofeet utdeles ved Norsk Kennel Klubs siste
årlige Internasjonale utstilling
Endringer gjøres gjeldende fra og med 01.01.05
Henvendelse fra NAgF angående NKK sine
kastreringsregler

Utsatt til neste møte

Vekst og utvikling av agility i vårt langstrakte land

Utsatt til neste møte

Teknisk arrangør på NKK stevne.

Utsatt til neste møte

Linda Stensrud/referent

Side 4

