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 Side 1 

 

 
 

Tid og sted: 27.05.2015 kl 20 på Skype 

Referent: Anette Mjøen 

Møteleder: Linda Stensrud 

 
 
 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder ja 

Anette Mjøen  ja 

Gondola Guttormsen  nei 

Marianne Moe FCI representant nei 

Jon G Olsen  ja fram til 
21.30 

Simon Noel  nei 

Jan Egil Eide  ja 

 
 

Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Referat fra møte 27.04.2015 godkjennes. 

 Sendt til administrasjonen 
for publisering 

Linda 

Infosaker:  
Klargjøring av regelverk, bekledning til dommer og hvem 
en dommer kan dømme Sak 09-2015: 
KG tar Sportshundkomiteens vedtak fra møte 3/15, sak 
17, til etterretning. 
 
 

Landslagsuttak 2015: 

HS vedtok på møte nr. 4/15, sak 61:  

«Hovedstyret viser til sports-/ og jakthundkomiteens 

mandat pkt. 6.10 og vedtok at alle uttak av 

landslagsdeltakere som konkurrerer i regi av NKK må 

foretas på bakgrunn av resultater på offisielle NKK 

stevner/arrangement.» 

Da det var uklart om dette ville få konsekvenser for årets 
uttak på NM, ba KG om presisering av dette.  
Vi har fått bekreftet fra administrasjonen at uttak på NM 
er tillatt, også i NM finalene. 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

NM 2015 
Dommere: 
Pga av antall påmeldte er det behov for 4 dommere på 
NM.  
 
 
Agility Mester 2015, antall til finalene 
 
Regler for Agility Mester 2015 er lagt ut på nkk.no  
  
Administrasjonen har bestilt premier til NM og Klasse 1 og 
2 Mester. 
 
Teknisk arrangør virker til å ha bra kontroll på 
arrangementet og kommuniserer godt med NKK. 
 

04-
2015 

 
Paolo Rebasti, Kirsten 
Bjørnelykke, Jan Egil Eide, 
Magnus Andkvist. Alle 
dømmer begge dagene. 
 
klasse 1: 11 (Small), 8 
(Medium), 18 (Large) 
klasse 2: 8 (Small), 6 
(Medium), 11 (Large) 
 

 

Landslagsregler, henvendelse fra LL leder 
 
LLL har på epost 19/5 fra LLL forespurt om den siste 
uttakshelgen kan åpnes for alle i troppen. Dette 
begrunnet med at det kan bli vanskelig å få nok deltakere i 
troppen til NoM (10 i hver størrelse) med dagens regler. 
 
 
 

15-
2015 

Det ble vedtatt at kravet 
om 2 gjennomførte løp i 
hver gren for å delta på 
den avsluttende 
uttakshelgen består, som 
er i hht til regelverket.  
 

KG har også ønske om å 
sende full tropp til 
mesterskap. Følgende ble 
derfor vedtatt: 
Troppen til VM/ NoM tas 
ut blant de ekvipasjene 
som har kvalifisert seg til å 
delta på den avsluttende 
uttakshelgen. 
Dersom troppen til VM 
og/ eller NoM ikke blir 
fulltallig gjennom dette, 
suppleres troppen med 
ekvipasjer som ikke 
kvalifiserte seg til siste 
uttakshelg.  
De vanlige prinsippene, 
om å velge ekvipasjene 
med flest poeng, brukes. 
(altså de med flest poeng 
fra kvalifiseringsstevnene) 
 

Linda 
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Nye landslagsregler 
Arbeidsgruppen har tatt til etterretning det vedtak som ble 

gjort på HS møte nr. 4/15, sak 61:  

«Hovedstyret viser til sports-/ og jakthundkomiteens 

mandat pkt. 6.10 og vedtok at alle uttak av 

landslagsdeltakere som konkurrerer i regi av NKK må 

foretas på bakgrunn av resultater på offisielle NKK 

stevner/arrangement.» 

 
Arbeidsgruppen har levert sitt forslag til KG. Dette 
diskuteres på epost før forslaget sendes videre til 
Administrasjonen og derfra ut på høring til 
medlemsklubbene. 

03-
2015 

  

Dommerlister 
2015 
Helge Himle forespurt til Trondheim etter møte i KG.  
 
2016 
Forslag til oppdateringer på dommerliste: KG jobber med 
liste over dommere for 2016.  
 

07-
2015 

 Linda 

Dommerutdanning 2015 
1. helg er gjennomført. 1 deltaker måtte si fra seg plassen 
på kort varsel. De var derfor 4 som gjennomførte 
oppstartshelgen og disse er nå i gang med elevtjenesten. 
Den avsluttende opplæringshelgen og  
eksamen blir i januar 2016 
 
Dommerutdanning 2017 
Neste dommerutdanning planlegges i 2017. Legges ut på 
nett i før sommeren, slik at kandidater har god tid til å 
gjennomføre kravene til opptak. Utdanningsplan og regler 
ligger på NKK, 
http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/kurs+_utdanni
ng/dommerutdanning/  
 

08-
2015 
 
 
 
 
 
 
16-
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/kurs+_utdanning/dommerutdanning/
http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/kurs+_utdanning/dommerutdanning/
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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.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

14-
2015 
 

 
 
Utsatt til neste møte 
 
 

 

Henvendelse fra NAgF angående NKK sine 
kastreringsregler 
 
 
 
 
 
 

 Utsatt til neste møte 
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Vekst og utvikling av agility i vårt langstrakte land 
 
 
 

 Utsatt til neste møte 
 

 

Teknisk arrangør på NKK stevner. 
 
 
 

 Utsatt til neste møte 
 

 

 
Anette Mjøen/referent  


