PROTOKOLL FRA
Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 14. mai 2014
Møtet holdt i Trondheimsveien 50E, Kjeller / SKYPE for de utenom Oslo-området
Kl 20:00 – 22.30
Til stede:
 Jon G. Olsen, leder
 Gondola Guttormsen
 Simon Noel
 Roger Abrahamsen
 Anette Mjøen
Forfall:
 Kurt-Ove Steinset
 Marianne Mowe, NKU/FCI-representant
Sak 14.05.2014 / 01: Protokoll fra møte 24.03.2014
Vedtak:
Protokollen fra møte 24.03.2014 godkjennes.

Sak 14.05.2014 / 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 hovedsakelig besvart av administrasjonen, i
saker der det er nødvendig etter konsultasjon av KG. Dette har fungert godt i perioden.
Enkelte saker tas også opp i dagens møte.
Vedtak:
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning.
b) HUSO Forespørsel fra Eventyrgården HUSO i Hemsedal om planer for turistbedrift med fokus åp
agility.
Vedtak:
Henvendelsen fra Eventyrgården HUSO oversendes NKK for svar – KG anser at dette
ikke en sak for KG.

Sak 14.03.2014 / 03: Godkjenning av nye trinn 2-instruktører i agility
til behandling i instruktørgruppa
De 2 nye trinn 2-kursene er nå avsluttet. Det er KG for agility som er formell
godkjenningsinstans for nye trinn 2-instruktører i agility.
Innstilling fra sensorene ble innhentet før møtet.

PROTOKOLL: KG for Agility, møte 14.05.2014
Vedtak:

Følgende autoriseres som instruktør trinn 2 agility:
Hans Strømsøyen, Inger Elise Krüger, Tove Eidstumo, Eivind Bredfo Fossum, Ghita
Fossum, Cecilie Toft-Larsen, Ole Kristoffer Sagløkken, Silje Johansen, Linda Stensrud,
Taran Juvet, Asbjørg Jonassen, Ann Sophie Jørum

Sak 14.05.2014 / 04: Utstedelse av målebrev
til behandling i dommergruppa
Det er kommet spørsmål om hvem som kan utstede norske målebrev til norskregistrerte hunder,
og det er hensiktsmessig at KG avklarer dette. Alle norske agilitydommere er pr i dag autorisert
til å utstede målebrev. Videre er det kommet spørsmål om norskeide / norskregistrerte hunder
kan ha utenlandske målebrev.
Vedtak:
Norskeide hunder med norsk registreringsbevis skal benytte norsk målebrev. Norsk målebrev kan
kun utstedes av norsk agilitydommer eller norsk eksteriørdommer. Dette innføres fra 01.01.2015
fordi det er behov for en liten endring av regelteksten.
Nytt skjema for målebrev tas i bruk fra 01.07.2014. Utforming av det nye målebrevet vedlegges
protokollen.

Sak 14.05.2014 / 05: Spørsmål vedrørende dommerfunksjon
til behandling i dommergruppa
Det er kommet spørsmål om dommer kan reklamere for kommersielle aktører og hvem en
dommer kan dømme. KG er bedt om å uttale seg i sakens anledning.
Vedtak:

UTSATT TIL NESTE MØTE

Sak 14.05.2014 / 06: NM-arrangementet 2014
KG skal foreta noen beslutninger i forbindelse med NM-arrangementet.
 %-antall hunder som skal delta i finalerunden individuelt (samme prosentsats for alle
størrelser)
 %-antall lag som skal delta i finalerunden for lag (samme prosentsats for alle størrelser)
Videre diskuteres tilsvarende for klasse 1 og klasse 2 (selv om dette ikke står i noe formelt
regelverk).
Vedtak:



I de individuelle klassene i NM for agility (klasse 3) 2014 går 35% av deltakertallet i de
individuelle klassene til finalerunden søndag.
I lagklassene i NM for agility 2014 (klasse 3) går 75% av antall påmeldte lag i lagklassene
til finalerunden søndag.
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Antall deltakere som går videre til finalerundene i klasse 1 og 2 søndag, i konkurransen
om AG-mester klasse 1 / 2 fastsettes i samarbeid med teknisk arrangør, inntil 50%.

Sak 14.05.2014 / 07: Presisering av uttaksregler for landslag 2015
Det er ønskelig å fastsette uttaksregler og rammer for landslagssesongen 2015 i god tid.
Uttaksreglene for 2015 ble fastsatt i KG i sak 29.08.2013/03 der det ble fattet følgende vedtak:
«Vedtak: Uttaksreglene for landslaget i agility 2014 + 2015 fastsettes lik reglementet for 2013, med justeringer i tråd
med diskusjonen i møtet. Uttaksstevnene fastsettes så raskt som mulig etter at terminlisten for 2014 er offentliggjort.»

Dette betyr at prinsippene og systemet for uttak for 2015 er fastsatt. Det kan likevel være
hensiktsmessig med mindre justeringer og presiseringer. Det har kommet innspill fra
landslagsledelsen som bør vurderes om kan tas inn – og også andre mindre justeringer og/eller
presiseringer kan vurderes diskutert.
Videre er det en fordel om også uttaksreglementet til 2015 års EO fastsettes samtidig.
Også når det gjelder EO er regelverket fastsatt, dette ble gjort i KGi sak 02.10.2013/07, der det
ble fattet følgende vedtak:
«Vedtak: Uttaksreglene for deltakelse på den norske kvoten til European Open 2014 og 2015 fastsettes som en
forlengelse av reglene for 2012 og 2013. «

Dette betyr at prinsippene og systemet for uttak til 2015 års EO også er fastsatt. Eventuelle
justeringer og forbedrende presiseringer i reglementet kan tas inn dersom dette anses
hensiktsmessig.
Vedtak:
Uttaksreglene for landslag for 2015 er tidligere fastsatt av KG. Følgende presiseriger tas inn i
reglene:






Uttaket baseres på 2 stevnehelger, ikke 3. Den ene helgen fastsettes som NM-helgen.
Dette betyr at uttaksstevnene består av 4 agility- og 4 hoppløp.
Det åpnes for å ta inn ekvipasjer i bruttotroppen for nye ekvipasjer som ikke har deltatt i
klasse 3 ved uttaksperiodens start ……
Diskede hunder og hunder som ikke møter til uttaksstevne gis 3 minuspoeng
Antall landslagssamlinger fastsettes av landslagsledelsen.
Hvis det er slik at NKK har en bestemmelse om aldersgrense for deltakelse på landslag tas
dette inn i regelverket.

Uttaksreglene for norsk deltakelse ved EO for 2015 er tidligere fastsatt av KG. Følgende
presiseringer tas inn i reglene:



«Hund» erstattes med ekvipasje.
Det tydeliggjøres at der som kvoten ikke blir fylt opp med klasse 3 ekvipasjer kan
resterende plasser fylles opp med klasse 2 ekvipasjer, og eventuelt også klasse 1
ekvipasjer.

Sak 14.05.2014 / 08: Dømming av arrangementer med arrangør som ikke har
samarbeidsstatus med NKK eller FCI.
Det dukker fra tid til annen opp saker der dommere forespørres om å dømme stevner der
arrangør ikke er en del av NKK/FCI-samarbeidet. Det er tidligere, både som del av
dommerutdannelsen og i dommerkonferanser, gitt klare direktiver på at dommere ikke kan
dømme ved slike arrangementer. NKK har varslet at dette vil kunne medføre at vedkommende
dommer mister sin autorisasjon.
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KG kan uttale seg i sakens anledning.
Vedtak:

UTSATT TIL NESTE MØTE

Sak 14.05.2014 / 09: Videodømming i agility
I etterkant av et stevne er det kommet flere skriftlige reaksjoner på at dommer etter klassens
avslutning, og etter neste klasse var avsluttet, tillot en deltaker å starte på nytt. Årsaken til dette
var reaksjon på en dommeravgjørelse, der beviset på at dommeravgjørelsen skulle være feil var
et videoopptak. Videodømming i agility benyttes ikke i Norge, og det er i henhold til regelverket
heller ikke anledning for en dommer til å la en ekvipasje løpe på nytt etter at neste klasse er
avsluttet. Det er ikke kommet formell protest i sakens anledning, men KG har fått flere
henvendelser om dette er tillatt. Det er således ikke aktuelt å endre resultatet fra dommerens
feilaktige beslutning om å la ekvipasjen utføre løpet på nytt.
Vedtak:
I saken der en dommer endret sin dommerbeslutning etter å ha sett en video, og lot en deltaker
løpe på nytt etter at klassen og påfølgende klasse var avsluttet vil KG presisere:






Regelverkets punkt 2.9 fastsetter at «Dommeravgjørelser er endelige.» Dette innebærer
bl.a. at det ikke er anledning til å endre dommeravgjørelsen på basis av videoopptak etter
at dommeravgjørelsen er tatt. Det benyttes ikke videodømming i Norge. Dommer skal ikke
endre sine dommeravgjørelser etter å ha sett videoopptak.
Regelverkets punkt 2.9 fastsetter videre «Deltakere kan ikke protestere mot dommerens
vurderinger og frie skjønn.» Dette gjelder også andre (f.eks. deltakers familie), som på
vegne av deltaker protesterer mot dommerens vurderinger og frie skjønn.
For at protest skal kunne behandles må protesten følge regelverkets punkt 2.9.1, der det
bl.a. står at protesten må innleves «innen stevnet avsluttes samme dag som det påklagede
resultatet meddeles».
Agilitrydommerne tilskrives med vedtaket i denne saken.

Jon G. Olsen
30.05.2014
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Klasseplassering agility
Hundens navn

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...

Rase

……………………………………………………………………………...

Reg nr

……………………………………………………………………………...

Født

……………………………………………………………………………...

Foreløpig måling (hund mellom 12 og 24 måneder)
(ikke obligatorisk hvis hunden ikke konkurrerer før fylte 24 måneder)
Hunden er i dag målt til å plasseres i agility klasse:
SMALL
under 35cm

MEDIUM
35 – 42,9 cm

…..…………….……….
Sted/ dato

LARGE
over 43 cm

……………………………………………………………
dommers signatur

Ved foreløpig måling fylles 3 eksemplarer ut, dommer/arrangør sender ett skjema til NKK
v/aktivitetsavdelingen, de to andre leveres fører. Disse medbringes ved endelig måling.

Endelig måling (hund over 24 måneder)
Hunden er i dag målt til å plasseres i agility klasse:

SMALL
under 35cm

MEDIUM
35 – 42,9 cm

…..…………….……….
Sted/ dato

LARGE
over 43 cm

……………………………………………………………
dommers signatur
……………………………………………………………
evt dommer 2 signatur

Ved endelig måling fylles 2 eksemplarer ut (hvis hunden er foreløpig målt skal disse måleskjemaene brukes,
ellers brukes 2 nye ). Dommer/arrangør sender ett skjema til NKK v/aktivitetsavdelingen, ett leveres fører.

Jeg bekrefter at rett hund i henhold til registreringsnummer er fremvist til måling.
Eier / fører: …………………………………………..………..…(med blokkbokstaver )
Signatur:

…………………….………………………………..

REGLER FOR DET NORSKE AGILITYLANDSLAGET 2015
Uttaket til det norske agilitylandslaget 2015 er basert på følgende hovedprinsipper:



Det etableres en bruttotropp basert på søknad fra søknadsberettigede ekvipasjer.
Troppen tas ut med bakgrunn i resultater i uttaksperioden året før mesterskapene.
Uttaket til landslaget baseres på 2 uttaksstevner og et separat avsluttende landslagsuttak.
Uttaksstevnene skal ha en viss spredning geografisk og tidsmessig. Uttaksstevnene
vektes 50% og landslagsuttaket vektes 50%.

PÅMELDING OG UTTAK TIL BRUTTOTROPP
Det settes ved årets begynnelse sammen en bruttotropp bestående av i utgangspunktet 8-10
ekvipasjer i hver størrelseskategori.
For å komme i betraktning til bruttotroppen skal:





For deltakelse på landslag/mesterskap: «Hunden må være over 18 måneder og være
registrert i NKK, og ha stamtavle i flere ledd (godkjent av FCI). Eier/handler må være
medlem av samarbeidende klubb med NKK og være enten norsk statsborger eller
utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf folkeregisteret).
Hunden skal være norskregistrert, og alle kvalifiseringsresultatene må være oppnådd med
denne statusen. Hunden må ha vært norskregistrert minst 12 mnd før mesterskapets
første konkurransedag.
Alle aktuelle kvalifiseringsresultater må være oppnådd av samme ekvipasje (samme fører
med samme hund), og det er bare resultater fra offisielle klasse 3 (agility og hopp)
konkurranser som teller med.

Frist for å søke til bruttotroppen er 01.01. Søknaden gjelder normalt for både landslaget til VM og
Nordisk mesterskap, men søker kan i søknaden gi beskjed om at man kun søker til ett av
mesterskapene – dette kan ikke endres i ettertid. Svar meddeles søkerne seinest i løpet av
januar. Uttaket til bruttotroppen baseres på ekvipasjenes 5 beste resultater i henholdsvis agility 3
og hopp 3 i perioden 01.04.-31.12. året før. Alle resultatene må være fra offisielle konkurranser,
og minimum 4 av de 5 av resultatene i agility og hopp må være oppnådd på norske konkurranser.
Eventuelle utenlandske resultater må være oppnådd i tilsvarende offisielle konkurranser i klasse
3 (agility og/eller hopp) i regi av FCI-samarbeidende klubb. Søknad vedlagt oversikt over disse
resultatene sendes NKK (agility@klubb.nkk.no). Det åpnes for å ta inn ekvipasjer i bruttotroppen
for nye ekvipasjer som ikke har deltatt i klasse 3 ved uttaksperiodens start og som etter
søknadsfristens utløp oppnår samme kvalitetsnivå som de øvrige hundene i bruttotroppen.
Begrunnet søknad om å bli vurdert til dette sendes NKK (agility@klubb.nkk.no) innen 01.05.
Fører aksepterer deltakelse i bruttotroppen gjennom å skrive under kontrakt for landslagsutøvere
i agility og sendt inn denne til landslagsledelsen.

LANDSLAGSUTTAKET
Uttaksstevner
Uttaksstevnene for det enkelte år fastsettes etter følgende prinsipper:


KG velger ut 2 uttakshelger med dobbeltstevner i perioden 01.04. - 30.06. med geografisk
spredning. De konkrete stevnene fastsettes så raskt som mulig etter at terminlisten for
året er offentliggjort. Det ene av helgene er NM-helgen.

Uttaksregler for landslag i agility 2015

Avsluttende uttakshelg
Avsluttende uttakshelg arrangeres i juni. Denne kan være i forbindelse og eventuelt som del av et
offisielt stevne eller som eget uttakstevne. Uttakshelgen består av 2 ag-løp og 2 hoppløp.
Hunden skal ha godkjent vaksinasjonsstatus senest dagen før den avsluttende uttakshelgen.
Tid og sted for den avsluttende uttakshelg fastsettes så raskt som mulig etter at terminlisten for
året er offentliggjort.

Uttakssystem
Uttaksstevnene vektes 50%. Uttakstevnene består av totalt 4 agility- og 4 hoppløp. For å kunne
bli tatt ut i den endelige troppen må ekvipasjen ha minimum 2 gjennomførte løp i hver gren uten
disk.
Den avsluttende uttakshelgen vektes 50%. Alle resultater (2 ag+2 hoppløp) fra den endelige
uttakshelgen teller. Poengberegningen på løpene uttakshelgen er den samme som for
uttakstevnene.
Ved skader eller sykdom på hund eller fører i forbindelse med uttakene til landslag kan
landslagsledelsen korrigere uttaket. Ved uforutsette hendelser som ikke er omtalt i regelverket
skal landslagsleder henvende seg til KG for agility som fatter endelig vedtak i saken.
Til VM tas de 5 beste ekvipasjene i hver størrelseskategori ut (4+1). Til Nordisk mesterskap tas
de 5 beste ekvipasjene i hver størrelseskategori ut. Ved poenglikhet vektlegges resultatene fra
uttakshelgen mest.
Både til VM og til Nordisk mesterskap tas det i hver størrelse ut 1 hjemmereserve. Denne meldes
på, men reiser ikke unntatt ved sykdom/forfall fra en av de uttatte ekvipasjer.
Sykdom/skade/annet som medfører at en ekvipasje ikke kan delta meldes landslagsleden
umiddelbart.
Ekvipasjer kan miste sin landslagsplass ved brudd på landslagskontrakten. Klageinstans for
saker relatert til agilitylandslaget er KG for agility. Dersom det oppstår ekstraordinære saker eller
hendelser vedrørende landslaget som ikke direkte omtales i regelverket, legger landslagsleder
saken frem for KG for agility som treffer avgjørelse i saken.

Beregning av resultater
Ekvipasjene vil etter rangering gis poeng etter følgende poengsystem:
1.plass: 18 p
6.plass: 4 p
2.plass: 15 p
7.plass: 2 p
3.plass: 12 p
8.plass: 1 p
4.plass: 10 p
5.plass: 8 p
I tillegg gis det 3 bonus-poeng for feilfrie løp.
Ved delte plasseringer vil ekvipasjene gis like poeng etter de to plassene de tar på resultatlisten.
F. eks. om 2 ekvipasjer deler 4.plassen vil de gis 12p + 10p/2 = 11p.
Diskede hunder og hunder som ikke møter til uttaksstevne gis 3 minuspoeng.

SAMLINGER
Antall samlinger fastsettes av landslagsledelsen
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REGELREVISJON
Landslagsregelverket vil evalueres og evt revideres etter 2015-sesongen. Det er ønskelig med
stabile uttaksregler over tid. Ved mer omfattende regelendringer sendes forslaget på høring til
klubbene.
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