PROTOKOLL FRA
Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 9. april 2013
Til stede:
 Jon G. Olsen, leder
 Marianne Mowe, NKU/FCI representant
 Gondola Guttormsen
 Birgitte Dahlen
Forfall:
 Geir Ottesen

Sak 09.04.2013 / 01 : Protokoll fra møte 19.02.2013
Vedtak:
Protokollen fra møte 19.02.2013 godkjennes.
Sak 09.04.2013 / 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) Landslagsuttak
Det har kommet inn to reaksjoner på vedtaket i sak 19.02.2013/09. Begge sakene er svart
av administrasjonen etter dialog med KG.
Vedtak:
Administrasjonens svar tas til orientering.

Sak 09.04.2013 / 03: Sammensetning av Kompetansegruppen for agility
Nina Hansen har gitt beskjed om at hun har trukket seg fra kompetansegruppen. Peter
Holmberg har trukket seg siden han ser det som problematisk å delta i kompetansegruppen
siden han for tiden også er landslagstrener.
KG må diskutere om vi skal foreslå nye personer i disses sted.
Vedtak:
KG mener det er mest naturlig å overlate til administrasjonen å fylle opp med nye medlemmer.

NOTAT: KG for Agility, møte 09.04.2013
Sak 09.04.2013 / 04: Henvendelse om ny klasseinndeling i agility
KG har 04.04.2013 fått oversendt forslag om endring agilityreglene. Forslaget går på følgende
 Klasse liten høyde på hopp 25cm i klasse 1, 30 i klasse 2 og 35 i klasse 3. Og at
dommeren ikke kan endre dette. Tilsvarende for mellom og stor.
 En miniatyr klasse og evt en XL klasse
Forslagstiller har også sendt forslaget direkte til FCIs generalsekretær.
Det anses uaktuelt å foreslå endringer i størrelsesklassene nå. Etter en langvarig prosess med
bl.a. diskusjon om hinderhøyder og klasseinndeling vedtok FCIs agiltykommisjon reviderte
regler med virkning fra 01.01.2012. Disse reglene skal være fast i 5 år. Det er ikke åpnet for
innsending av nye forslag før om flere år, flere endringer av hopphøydene var foreslått i 2011,
men det var stort flertall for å opprettholde de tidligere klasseinndelinger og høydemål.
Vedtak:
Gjeldende FCI-regler for agility er låst fram til 2017. Det er ikke aktuelt å vurdere nye klasser eller
høydemål for hopphindre på nåværende tidspunkt.

Sak 09.04.2013 / 05: Utdanningsplan trinn 2 agility
KGAG godkjente i sak 14.12.2012/07 ny, revidert utdanningsplan for Trinn 2-agility. Denne ble
oversendt administrasjonen/HS til godkjenning. Samtidig ba KG om å få delegert rett til
bemyndigelse av instruktører trinn 2, slik at denne prosessen skulle slippe å gå via HS. KG har i
e-post av 21.03.2013 blitt orientert om at et slikt delegasjonsvedtak allerede er gitt, slik at KG
har myndighet til å revidere Trinn 2-utdannelsen og autorisere Trinn 2-instruktører. Den nye
planen kan dermed iverksettes. Vedtaket er det samme som i desember 2012 tilpasset at det
allerede finnes delagasjon på dette området.
Vedtak:
KG for agility godkjenner foreliggende plan som revidert utdanningsplan for Trinn 2 agility, i tråd
med vedtaket i sak 14.12.2012/07. Leder sørger for at administrasjonen følger opp publisering av
den nye utdanningsplanen og oppdatering av nettinfo etc.

sak til behandling i instruktørgruppa:
Sak 09.04.2013 / 06: Utdanningsplan trinn 1
Det har lenge vært arbeidet med revidering av Trinn-utdannelsen i samarbeid mellom flere
kompetansegrupper. Imidlertid har dette arbeidet strandet. Det er enighet om at det er på høy
tid å revidere Trinn 1-utdanningen, men det synes vanskelig å sluttføre prosessen. KG for agility
bør diskutere saken og vurdere om det er aktuelt med en noe smalere Trinn 1-utdannelse, f.eks.
felles for lydighet og agility – og om hvordan vi kan bidra til at Trinn 1 faktisk blir revidert, helst
så snart som mulig.
Vedtak:
KG for agility mener det er nødvendig å revidere utdanningsplanen for Trinn 1. Dette anses som
en prioritert oppgave som haster. Arbeidet har i praksis stoppet opp like før målstreken. Dersom
det ikke er mulig å ferdigstille det pågående arbeidet, bør det vurderes å lage en felles Trinn1 for
lydighet og agility, dersom en slik plan kan ferdigstilles innen sommeren 2013.

Ref: Jon G. Olsen
08.04.2013

Side 2

