
 

Referat nr. 2/2015 KG agility 

 Side 1 
 

 
 

Tid og sted: 27.04.2015 kl 20 på Skype 

Referent: Linda Stensrud 

Møteleder: Linda Stensrud 

 
 
 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 
Linda Stensrud Leder Ja 
Annette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Nei 

Marianne Moe FCI representant Nei 

Jon G Olsen  Nei 
Simon Noel  Ja 

Jan Egil Eide  Ja fra 20.30 

 
 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 
Godkjenning av referat: 
Referat fra møte 25.03.2015 godkjennes. 

 Sendes til 
administrasjonen for 
publisering 

Linda 

Infosaker:  
Sak 06-2015 ble behandlet på nytt etter henvendelse fra 
LLL. KG så på rangering i forbindelse med poenglikhet 
samt å gi poeng til de 10 første plassene. Nye 
presiseringer er publisert på NKK sin hjemmeside samt 
sendt LLL.  
 
Informasjon utad sak 02-2015: KG har forespurt 
administrasjonen om å dele hjemmeside med agility 
landslaget. Administrasjonen ønsker at KG sin side på 
NKK.no brukes mer effektivt i stedet. KG kan legge ut 
notiser og ekstra informasjon på disse sidene.  
 
Det har også i denne perioden vært en del spørsmål og 
henvendelser til epostadressen. Løpende spørsmål har 
blitt besvart.  
 
 

  
Administrasjon har 
publisert presiseringer 
 
 
 
 
Saker som KG ønsker å 
publisere legges ut på KG 
sine sider på www.nkk.no 

 
 
 
 
 
 
 
Linda 
 



Referat nr. 2 KG agility 
 

 Side 2 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

NM:  
På forrige møte ble KG enig om å søke om en 
prøveordning vedrørende kvalifiserte ekvipasjer til NM 
finalen. Sporthunkomiteen har godtatt søknaden. Svar fra 
SHK 
 
”Sportshundkomiteen vedtar å innføre prøveordning for i NM 
Agility 2015, der kvalifiseringsreglene til finalen endres fra en 
gitt prosentsats til fast antall kvalifiserte utøvere.SHK 
påpeker viktigheten av at KG-Agility, skriftlig før NM, 
beskriver hvordan fordelingen av ekvipasjer skjer i det tilfelle 
at noen ekvipasjer kvalifisere seg i fra flere grupper.”  

Administrasjonen ber om forslag fra KG til informasjon som 
skal legges ut på nkk.no så snart som mulig.  

Follo er teknisk arrangør av NM i år og det vil ikke bli 
arrangert finaler for kl 1 og 2 slik det ble gjort i 2014. Søndag 
vil det kun være NM finale for lag og kl 3. Etter møte har det 
kommet til at Drøbak vil ta på seg jobben å arrangere kl 1 og 
kl 2 mester.  

Dommere til NM: Den siste dommeren er fortsatt ikke 
avklart.  

 
 
04-
2015 

 
KG presiserer hvordan 
fordeling av ekvipasjer 
skal skje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KG må finne siste dommer 
snarest 
 

 
Linda 

Landslagsregler for 2016 : 
Siden sist møte har KG fått tilbakemelding fra LLL samt at 
det har blitt sendt ut et spørreskjema til klubbene. 
Svarfrist for spørreskjema er 11 mai.  
Videre arbeid ble satt noe på vent i påvente av HS sin 
behandling av uoffisielle stevner og landslagsuttak.  
Arbeidsgruppen har kommet et stykke på vei og vi håper å 
ha et ferdig forslag å presentere på neste KG møte siste 
uken i Mai. Målet er å få sent ut høringen i starten av juni.  
 

03-
2015 

Arbeidsgruppen jobber 
videre med reglene 

Anette 
Jan Egil 
Simon 



Referat nr. 2 KG agility 
 

 Side 3 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Dømming: 
På bakgrunn av flere henvendelser til KG rundt hva en 
dommer kan dømme, vil det bli satt ned en komite som 
skal se på gjeldende regler for dommere, hva er lov i 
forhold til dagens regelverk og ikke. Komiteen vil også se 
på hva som må tydeliggjøres i regelverket rundt dommere 
frem mot revideringen i 2017. Komiteen vil utarbeide et 
forslag til retningslinjer for dommerne, med hva som er 
tillat og ikke i forhold til dagens regler. Komiteen vil også 
se på og evt. utarbeide et forslag på tydeliggjøring og/ 
eller endringer frem mot regelrevideringen i 2017.  
 
Forslag til komite er: Gondola Guttormsen, Jan Egil Eide, 
Helge Himle, Peter Holmberg og Linda Stensrud 
Komiteen starter opp sitt arbeid så fort som mulig. 
Administrasjonen vil bistå i arbeidet ved behov.  

09-
2015 

KG forspør Helge Himle og 
Peter Holmberg 
 
 

Linda 

Dommerliste NKK stevner 2016: 
På forrige møte ble det vedtatt å lage en oversikt over de 
NKK stevnene KG skal skaffe dommer til, samt at alle 
skulle komme med innspill til dommere.   

07-
2015 

KG blir enig om listen før 
listen sendes over til 
administrasjonen.  
 

Linda 

Vekst og utvikling av agility i et langstrakt land: 
Personer i KG har blitt kontaktet angående hva KG kan 
gjøre for å få mer aktivitet i nord. Det er få stevner og ikke 
så mange deltagere i nord. Det er kostbart å fly dommere 
fra sør til en liten konkurranse. Det er få eller ingen 
dommere som praktiserer i nord.  
Det ble diskutert hva som kan gjøres for å hjelpe til med 
situasjonen i nord. Forslag som kom på banen var 

1. Kan NKK ta noe av dommerregningen? 
2. Egen dommer utdanning i nord 
3. Muligheter for 3 dagers stevner slik at det blir mer 

attraktivt å ta turen nordover.  
 
Dette er viktig for å ha gode muligheter til å arrangere 
stevner også i nord og KG må diskutere saken videre. 

 
 

10-
2015 

Dette må diskuteres 
videre på neste KG møte 
samt at det 
administrasjonen må 
kontaktes for innspill.  

Alle 



Referat nr. 2 KG agility 
 

 Side 4 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Begrensing av antall deltagere på stevner: 
På først arbeidsmøte KG hadde ble det tatt opp at 
stevnene begynner å bli lange og det er mange deltagere 
på stevner. Dette begynner å bli en utfordring spesielt på 
innendørs stevner, der det ikke er mulig å utvide med en 
ekstra ring el. Det blir meget lange dager på utøvere og 
dommere. KG må diskutere hva vi gjør i fremtiden. Dette 
må ses på sammen med revidering av reglene frem mot 
2017. Det ble diskutert forskjellige løsninger og KG må se 
på løsninger som er mulig ihht gjeldende regelverk.  

11-
2015 

Diskuteres viere på neste 
møte 

Alle 

Søknadsskjema: 
For å hindre misforståelser for søknad om mindre 
ringstørrelse enn anbefalt, ønsker KG å utarbeide et 
skjema til dette formålet. Reglene er ganske klare på hva 
reglene er men for å få all informasjon i samme søknad 
ønsker KG å utarbeide et skjema til dette formålet.  
 
Regelverket punkt 4.1, 2 kulepunkt sier: 
Baneringen skal være minst 30 m x 40 m. Underlaget må 
ikke utgjøre en fare for hund eller fører (ikke noe knust 
glass, spiker, hull osv.) Når man benytter flere ringer, er 
det anbefalt at ringene er skilt fra hverandre med et 
sperret område eller med en avstand på ca. 10 m. 
Innendørs kan det aksepteres ringer på minimum 24 m x 
40 m. Arrangør kan søke dispensasjon fra minimum 
ringstørrelse, denne skal sendes til NKK minst 2 
måneder før stevnet. Manglende dispensasjon medfører i 
rapportering til NKK. 

12-
2015 

KG utarbeider et skjema 
som legges ut på NKK sine 
sider sammen med 
regelverket. 
 

Simon 



Referat nr. 2 KG agility 
 

 Side 5 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Presisering angående lag: 
KG har mottatt flere dispensasjons søknader om å bytte 
lag midt i kvalifiseringsperioden. KG mener at 
lagkonkurransen er en konkurranse der klubbene konkurrerer 

mot hverandre, og man bygger samhold innad i klubbene.  I 
tillegg skal et lag kunne kvalifisere seg til NM uavhengig av 
hvilken klasse den enkelte ekvipasje går i.  For å kvalifisere 
seg til NM på lag, har man 1 år på seg, fra NM til NM.  Dette 
for at alle klubber har en mulighet til å kunne kvalifisere seg 
til NM. 

KG minner om at kvalifiseringsperioden til NM 2016 er 1 
år før siste påmeldingsfrist til NM. For kvalifisering til NM 
2016 vil dette si at kvalifiseringsperioden starter 16/5-
2015. Siste påmeldingsfrist til NM 2016 vil være mandag 
16 mai 2016.  
KG minner om bytte av lag i kvalifiseringsperioden krever 
begrunnet søknad om dispensasjon. 
 
KG pressiserer: 
 «Agilityreglene pkt 3.2 sier: «En og samme hund kan kun 
delta for én klubb pr. år. Året følger kvalifiseringsperioden 
for Norgesmesterskap.» Kvalifiseringsperioden er 1 år før 
påmeldingsfristen (siste påmeldingsfrist) til NM.  
Hunder som skal bytte klubb kan derfor delta for sin nye 
klubb etter denne fristen. (Kvalifikasjonsåret går derfor fra 
16 mai 2015 til 16 mai 2016) 
Selvsagt konkurrerer hunden for sin «gamle» klubb under 
NM-arrangementet helg 6-7 juni 2015. Dette vil ikke være 
til hinder for et klubb-bytte, og deltakelse for sin «gamle» 
klubb vil selvsagt ikke skape problemer for eventuelle 
klubb-skifter.» 
 
 

13-
2015 
 

Søknad om dispensasjon 
kan sendes KG med 
begrunnet søknad. 

 

Kalatrofeet: 
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.  

14-
2015 

Til neste møte lages det er 
forslag på nytt regelverk 

Linda  
Jan Egil 

Eventuelt: 
I forbindelse med saken rundt dommere til 2016 kom 
dommerutdanningen opp som tema. 
Det bør allerede nå startes planlegging av ny utdanning.  
 

08-
2015 

Jon gir en status på 
dommerutdanningen så 
raskt som mulig på mail til 
KG. Saken diskuteres 
videre på neste møte 

Linda 
Jon 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møteplan: 
 
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. 
 

 Alle må sette av datoene i 
sin kalender 

 

 
Linda Stensrud/referent  


