
PROTOKOLL FRA  

Møte/telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility,  
18. desember 2014 
Møtet holdt i NKKs lokaler / pr Skype 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Gondola Guttormsen (skype) 

 Simon Noel (skype/tlf) 

 Roger Abrahamsen 

 Kurt-Ove Steinset 

 Anette Mjøen (Skype) 
 
Forfall: 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 
 

 

 

Sak 18.12.2014 / 01: Protokoll fra møte 02.11.2014 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 02.11.2014 godkjennes.  

 

Sak 18.12.2014 / 02: 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. Det har også vørt 
noen saker og forespørsler som har medført diskusjon i KG før svar er sendt NKK. Løpende 
saker er håndtert av administrasjonen. 

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

b) Revisjon av utdanningsplan for Trinn 1  
Det er nå god framdrift i utviklingen av trin 1-utdannelsen, tilbakemeldingene er at dette 
trolig blir ferdigstilt i begynnelsen av 2015. Utvalget arbeider nå mer effektivt og har tro på at 
opplegget nå endelig blir ferdig slik at kan vedtas tidlig i 2015. 

Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning orienteringen om arbeidet med revisjon av NKKs 
utdanningsplan for trinn 1. 

c) Kastrerte hunder i agility 
Det har framkommet spørsmål om kastrerte hanhunder kan delta i agility. KG har tatt dette 
opp med administrasjonen. 
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Vedtak: 
Ut fra agilitymessige forhold ser vi ikke problemer med at kastrerte hunder kan delta. 
Vi forutsetter at kastrering skjer etter veterinærfaglige vurderinger i forhold til 
Mattilsynets bestemmelser, og at deltaker kan framvise veterinærattest for at 
kastreringen er gjort av helse- eller velferdsmessige årsaker i henhold til Mattilsynets 
bestemmelser. Vi mener at den nye praksisen kun gjelder for hunder som ikke har 
startet i agility pr 01.1.2015. 

d) Hunder med ting i pelsen i agility 
KG fikk spørsmål fra Norsk YorkshireTerrer Klubb om det kunne tillates å gå med 
«papiljotter» i agility. Etter diskusjon i KG på epost ble konklusjonen at dette ikke kunne 
tillates. Hovedårsaken til dette er hensynet til hundens sikkerhet, og vanskeligheter med å 
avgrense en eventuell dispensasjon. Internasjonalt er dette tatt opp i FCI-kommisjonen, med 
konklusjon at kun hårstrikk el lign på hodet for å bedre synet kan aksepteres. Denne 
tolkningen legges også til grunn i Norge. Klubben er informert om dette. 

Vedtak: 
KG for agility tillater ikke at hunder kan delta i agilitykonkurranser med papiljotter og 
lignende i pelsen, kun hårstrikk ol på hodet kan aksepteres. 

e) Offisielle NM-titler i agility 
KG for lydighet har foreslått at norgesmestertitlene blir offisielle, dvs stambokberettigede, og 
henvendt seg til KG for agility om vi vil være med på en felles henvendelse til HS om dette – 
sammen med Lydighet, Rallylydighet og HTM. KG støtter dette initiativet, og har gitt beskjed 
til KG for LP om dette. 

Vedtak: 
KG for agility støtter forslaget om at norgesmestertitlene i AG, LP, HTM og 
Rallylydighet blir offisielle og stambokberettigede titler. 

f) Norsk deltakelse på European Open Junior 2015 
Gjennom et samarbeid mellom landslagsledelsen og NKKU kan Norge for første gang delta 
med et lag til European Open Junior 2015 gjennom prosjekt Junior 2015. Konkurransen går 
i Tsjekkia 9.-12. juni 2015. Øve aldersgrense er 18 år. 

Vedtak: 
KG for agility er meget fornøyd med at NKKU nå har utviklet et agility-rekrutterings-
prosjekt som bl.a. medfører ordinær norsk deltakelse på European Open Junior 2015. 

g) Championatbestemmelser for agility 
Fra 1. januar 2015 er det ikke lengre krav om «storcert» for å bli champion. Det er ikke helt 
klart hvordan dette skal praktiseres i agility. Trolig blir bestemmelsen slik at hunder som har 
3 «småcert» må ta ett nytt cert etter 01.01.2015 for å bli champion. 

Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning de nye bestemmelsene for championat for agility. 

h) Norsk deltakelse på CRUFTS 2015 
Norge har normalt de siste år fått forespørsel om deltakelse i den internasjonale 
agilitykonkurransen på Crufts. Det er norgesmester i klasse large som har fått tilbudet, evt nr 
2 dersom Norgesmester ikke har anledning, evt nr 3 osv. Det haster med å få avklart 
invitasjonen for 2015. 

Vedtak: 
KG for agility ber NKKs administrasjon om å sende forespørsel om norsk deltakelse 
på Crifts 2015. 
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Sak 18.12.2014 / 03: Mellomtitler i agility 

HS behandlet i sak 153 i sitt møte i november «Innføring av mellomtitler i Rallylydighet og 
lydighet». Følgende vedtak ble fattet:  
 

Hovedstyret vedtok innføring av følgende titler: 
Lydighet: 
LPI   - ved tre 1. premier i LP klasse 1 
LPII  - ved tre 1. premier i LP klasse 2 
LPIII - ved tre 1. premier i LP klasse 3 
[tilsvarede i Rallylydighet] 
 
Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk i Lydighet og Rallylydighet. 
Alle premieringer må være oppnådd etter 1.1.15. Titler tildeles ikke i høyeste klasser (Elite), da det ved tre 1. 
premier i denne klassen tildeles championat (hhv N LCH og N RLCH). 
Titlene kan ikke tildeles NOX-registrerte hunder. 

 
Det kan være naturlig å foreslå det samme for agility. 
 
Vedtak: 

KG for agility foreslår at det innføres mellomtitler i agility på linje med det som HS nå har 
vedtatt for rallylydighet og lydighet. Det foreslås innføring av mellomtitler for klasse 1 og 
2 både i agility og agility hopp, som følger: 

Agillity: 
AGI   - ved tre 1. premier i AG klasse 1 
AGII  - ved tre 1. premier i AG klasse 2 
AGHI   - ved tre 1. premier i AG klasse hopp 1 
AGHII  - ved tre 1. premier i AG klasse hopp 2 
 
Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk i Agility. 
Alle premieringer må være oppnådd etter 1.1.15. Titler tildeles ikke i høyeste klasser 
(Klasse 3), da det ved tre 1. premier i denne klassen tildeles championat (hhv N ACH og N 
A(H)CH). 
Titlene kan ikke tildeles NOX-registrerte hunder. 
 
Tilleggsopplysning: Saken tas opp igjen, med bakgrunn i at begrunnelsen for ikke å dele ut 
mellomtitler i klasse 3 er litt upresis. 

 
 

Sak 18.12.2014 / 04: Dømming av stevner der arrangør ikke har samarbeidsstatus med 
NKK/FCI 

Denne saken er tidligere diskutert i KG, og svar sendt NKKs administrasjon 10. og 13. juni. 
Administrasjonen ber om at det fattes møtevedtak i saken. 
 
Vedtak: 
Tidligere konklusjon om at KG ikke ønsker endring i dagens praksis om at autoriserte dommere 
ikke har anledning til å dømme på stevner der arrangør ikke har samarbeidsstatus med NKK/FCI 
opprettholdes. Dette har vært kommunisert på dommerkonferanser og under utdanning av nye 
agilitydommere. Det er også opplyst at dersom en dommer gjør dette risikerer vedkommende å 
miste sin dommerautorisasjon. Flertallet i KG for agility mener at denne praksisen, som er 
identisk med lignende bestemmelser for eksteriørdommere, videreføres. 
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Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Sak 18.12.2014 / 05: Dommerutdannelse kurs vinteren 2015 

Se eget vedlegg. Saken behandlet med kun dommerne til stede. 
 
 
Vedtak: 
Følgende tas opp på dommerutdannelsen i agility: 

 Thomas Hørtun Andersen 

 Else Marie Fossum 

 Jenni Lehtinen 

 Kurt Ove Steinset 

 Jan Erik Østvang 

 

Sak 18.12.2014 / 06: Uttaksregler for landslaget 2015 

Eget vedlegg med henvendelse fra landslagsledelsen. 
 
Vedtak: 
KG for agility svarer på henvendelsen fra landslagsledelsen i tråd med diskusjonen i møtet. 

 

 

Jon G. Olsen 

29.12.2014 


