Referat nr. 1/2015 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

25.03.2015 kl 20 på Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

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

Leder

Ja
Ja
Ja
Ja fra 20.30
Ja
Ja
Ja fra 20.30

FCi representant

Saker
Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Infosaker:
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. Det har også vært noen saker og
forespørsler som har medført diskusjon i KG før svar er
sendt NKK. Løpende saker er håndtert av
administrasjonen.

Alle må prøve å svare så
raskt som mulig på
henvendelser når det er
korte frister.

Trinn 1 utdanning:
18.12/
Geir Ottesen sitter i komite og representerer for KG
2014agility. De jobber men det gjenstår en del rundt lærebøker 02B
ol.

Jon G Olsen holder i saken
og får oppdateringer av
Geir Ottesen.

Side 1

Referat nr. 1 KG agility
Saker
Nr
Mellomtitler Agility:
Det innføres mellom titler i agility. Det var noen
uklarheter rundt kl 3 titler og dette ble vedtatt i
sportshundkomiteen på deres møte 16 mars 2015.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

18.12/
201403

Avsluttet

012015

Linda lager forslag til mail
som godkjennes av de
andre i KG før den sendes
til administrasjonen.

022015

Linda sender en forespørsel
til LLL og til
administrasjonen angående
dette.

AGI - ved tre 1. premier i Agility klasse 1
AGII - ved tre 1. premier i Agility klasse 2
AGIII - ved tre 1. premier i Agility klasse 3
AGHI - ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 1
AGHII - ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 2
AGHIII - ved tre 1. premier i Agility klasse hopp 3
Mellomtitlene innføres som et tillegg i eksisterende regelverk
i Agility. Alle premieringer må være oppnådd etter 1.1.15.
Titlene kan ikke tildeles NOX-registrerte hunder.
Premieringer som kvalifiserer til mellomtitler (gjelder alle
vedtatte grener) behøver ikke være oppnådd for ulike
dommere.
Henvendelse om dommerantrekk og hva en dommer kan
dømme:
KG har fått en henvendelse fra NN om dommerantrekk og
hva en dommer kan dømme. Det er stor uenighet i KG
vedrørende hva regelverket sier og hvordan dette skal
tolkes. Angående dommerantrekk mener flertallet at det
ikke er av betydning om en dommer har på seg en genser
med Norwegian Open, Stavangeruken, European Open eller
annen reklame, og at det heller ikke er noe forbud mot dette
i regelverket. Angående hva en dommer kan dømme er
det uenighet da agility regelverket sier noe annet enn
utstillingsreglene. KG er uenig om utstillingsregelverket da
overstyrer agility regelverket.
Informasjon utad:
KG ønsker å være mer synlig mot agility Norge og ønsker å
samarbeide med LL om en hjemmeside hvor vi kan
informere om hva vi holder på med osv.

Side 2

Referat nr. 1 KG agility
Saker
Nr
Landslagsregler for 2016 :
Dagens landslagsregler gjelder ut 2015 og KG har nedsatt
en komite for å se på nytt regelverk.
LLL har hatt samling med landslaget og Linda tar kontakt
med Christina for å høre hva de fikk av tilbakemeldinger
fra utøverne. Dette oversendes til nedsatt komite slik at
de tar dette i betraktning når de ser på nye regler. LLL har
også fått forespørsel om å komme med sine synspunkter.
Første utkast skal være klart til 17 april, slik at KG kan lese
igjennom før neste møte.
Linda forespør administrasjonen om når de må ha reglene
inn til seg før de sendes til høring. Ønsker å ha reglene
klare til november

032015

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Nedsatt komite for nye
landslagsregler:
Annette Mjøen
Jan Egil Eide
Simon Noel
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Saker
Nr
04NM:
I 2014 ble ikke finalekvoten for alle klasser fylt opp da ikke 2015
nok ekvipasjer klarte å kvalifisere seg til finalen. Et flertall i
KG ønsker å lage en prøveordning for 2015 for å få med
flere deltagere til finalen. For å få et fornuftig antall
deltagere til finalen som også er gjennomfør bart i forhold
til tid ol, ønsker vi å søke om lov til å ta med disse til
finalen:

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Linda sender søknad til
administrasjonen om en
prøveordning for nye regler
i NM.

I klasse stor/large :
De 10 beste fra hoppklassen
De 10 beste fra agilityklassen
De 10 beste sammenlagt agility og hopp
Totalt 30 hunder
I klasse mellom/medium :
De 7 beste fra hoppklassen
De 7 beste fra agilityklassen
De 7 beste sammenlagt agility og hopp
Totalt 21 hunder
I klasse liten/small :
De 7 beste fra hoppklassen
De 7 beste fra agilityklassen
De 7 beste sammenlagt agility og hopp
Totalt 21 hunder
På denne måten tror vi det er mulig å få fylt opp alle
plassene og få større konkurranse og spenning inn i
finalen.
Kvalifiseringsreglene for finalen vil være eneste justering,
resterende vil gå etter gjeldende regelverk.
KG ønsker at det skal være finalerunder for kl 1 og kl2
utøvere på NM likt 2014. Dette medfører at vi må ha
dommer til.

KG må finne en dommer til.
Marianne holder i dette.
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Saker
Nr
FCI:
Marianne informerte litt om prosessen rundt hinder
guidelines.
Jon informerte om FCI møte som var i februar. WM 2016
vil være i Zaragoza i Spania.
Det ble videre diskutert nye FCI regler som skal trå i kraft i
2017. Flere land har startet jobben rundt dette.
Jan Egil har fått tilgang til Finnenes forslag som de har
sendt ut til sine medlemmer på høring.
Jan Egil sender dette til KG som ser igjennom dette til
neste møte. KG diskuterer da veien videre, hvordan vi
ønsker å ta tak i regelrevideringen.
Poengberegning landslagsuttak:
KG har fått en henvendelse om poengberegning fra LLL.
Enstemmig KG ønsker at gjeldende regler brukes.
Dommer oppnevnelser til NKK stevner:
Jobben med å skaffe dommere til NKK stevner må starte
tidligere slik at disse er klare i god tid. Vi ønsker allerede
nå å sette opp forslag til dommere for 2016 slik at de kan
forespørres tidlig.
Frem til neste møte finner Linda frem datoer til NKK
stevner for 2016 og KG kommer med forslag til dommere
som kan forespørres.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

052015

Alle leser igjennom det
finske forsalget og gjør seg
opp tanker på hvordan vi
skal håndtere dette frem til
neste møte.

062015

Linda sender mail til LLL
med svar fra KG.

072015

Linda lager liste over
stevner og alle kommer
med forslag om dommere.

KG lydighet har lagd et brev som de sender til Norske
dommere og forespør om dommer oppdrag før de sender
liste til administrasjonen som igjen forespør dommerne.
Administrasjonen har åpnet opp for at KG ag kan invitere
dommere selv etter bestemte kriterier. Om KG ag ønsker
dette ble ikke ferdig diskutert. Må bestemmes på neste
møte.
Det ble luftet at det kanskje kan inngås et samarbeid med
de klubbene som arrangerer stevne samme helg som NKK
stevnene om dommere. Dette ble ikke ferdig drøftet. Må
sjekke hvor mange det i så fall er aktuelt for.
Eventuelt:
I sak18.12.2014-c Kastrerte hunder i agility.
Ved en feil ble ikke hele vedtaket sendt til
administrasjonen. Korrekt vedtak ligger i referatet fra
18.12.2014

18.12/
2015-C
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Saker
Nr
Møteplan:
Det er ønske om hyppige møter. Det er mange saker som
ligger og venter på behandling og det er ønske om å kutte
ned på e-post behandling av saker. Dette er meget
tidkrevende og det er vanskelig å få med seg alle innspill
som kommer på mail. Ved å ha hyppigere møter kan vi
korte ned møtene etter hvert.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Alle må sette av datoene i
sin kalender

Onsdag 22 apr kl 20 (uke 17)
Onsdag 27 mai kl 20 (uke 22)
Onsdag 10 jun kl 20 (uke 24)
Onsdag 19 aug kl 20 (uke 34)
På møte 10 juni settes møter for høsten.

Linda Stensrud/referent

Side 6

