
PROTOKOLL 

Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 8. august 2012 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Yngve Sommer 

 Gondola Guttormsen 

 Birgitte Dahlen 
 
Forfall: 

 Geir Ottesen 
 

Sak 08.08.2012 / 01 : Protokoll fra møte 14.06.2012 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 14.06.2012 godkjennes. Protokollen legges ut på NKKs nettsted. 

 

Sak 08.08.2012 / 02: Infosaker 

a) Arbeidet i perioden siden forrige møte 
Det har vært arbeidet mye med oppfølging av uttaksstevnene og landslaget, utsending av 
resultatlister og informasjon til deltakere mm. Videre oppfølging av EO. Diverse 
forberedelser til Nordisk mesterskap på Bjerke 19. august. I tillegg diverse løpende 
epostkommunikasjon, spørsmål fra utøvere mv. 

Vedtak: 
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning. 

b) Landslagsuttak – klage 
Etter publiseringen av landslagsuttaket er det innkommet klage fra en av utøverne på 
beregningsmåten. Leder har fulgt de vedtatte uttaksreglene fullt ut, og KGAG har fått saken 
til uttalelse og enstemmig opprettholdt uttaket. Leder har harr møte med NKKs adm i sakens 
anledning, svar er utarbeidet og sendt klager. 

Vedtak: 
KGAG tar landslagsuttaket for 2012 til etterretning. 

c) European Open 
2012 var det første året som Norge deltok fullt ut i EO. Rune og Andrea Huseby fungerte 
som lagleder under selve EO (kort rapport mottatt). Hovedkontakt før EO var Gondola 
Guttormsen/Geir Ottesen og NKKs adm v/Grete Sagvolden.  

Vedtak: 
KG har gjennomgått arbeidet med og opplegget rundt uttaksregler, uttak, 
påmeldinger etc. i forbindelse med European Open. Evt justering av opplegget for 
neste år behandles høsten 2012. 

 

 



PROTOKOLL: KG for Agility, møte 08.08.2012 

 

Side 2 

Sak 08.08.2012 / 03: Uttaksregler for landslaget 2013 

KGAG foreslo allerede for 2012 endring av uttaksreglene for landslag i agility. HS vedtok at 
gjeldende regler skulle gjelde for 2012. Før reglene kan endres skal det foretas en høring. I tråd 
med vedtaket fra møte og Hs-vedtaket 14.06 sendes KGs forslag til nye uttaksregler på høring 
til klubbene etter førstkommende HS-møte. Administrasjonen har bekreftet at dette er korrekt 
framgangsmåte. 
 
Vedtak: 
KGs sender ut nytt forslag til uttaksregler for landslag i agility på høring. Det lages et eget 
høringsbrev som fokuserer på de mest sentrale punktene det ønskes tilbakemelding på. 

 

Sak 08.08.2012 / 04: Terminlistemøte 14. august 

KG er innkalt til møte for å gjennomgå søknader om stevner 2013. Møtet holdes allerede 14. 
august.  
 
Vedtak: 
Birgitte Dahlen, evt leder, deltar på møtet som representant på terminlistemøtet for 2013 fra KG for 
agility. 
 

 

Sak 08.08.2012 / 05: Dommerliste for NKKs utstillinger 2013 

Det er på tide å invitere dommere til NKKs utstillinger i 2013. 
 
Vedtak: 
Marianne Mowe setter opp forslag til dommerliste ut fra diskusjonen på møtet. Forslaget sendes 
KG for agility før det oversendes NKKs administrasjon. 

 

Sak 08.08.2012 / 06: Gjennomgang av NKKs nettside «Agility» 

NKK har fått ny design på sine nettsider. KGAG inviteres til å komme med synspunkter på 
presentasjonen av agility på det nye nettstedet. Det er en egen side om AktiviteterAgility. 
KGAG har også en egen side under «Om NKK»Kompetansegruppe agility. Det er ikke lett å 
finne sider om lagdslaget i agility. 
 
Vedtak: 

Innspillene fra møtet formidles til NKKs administrasjon, KG tar gjerne i mot gode forslag 
til presentasjon av agility-aktiviterer i den nye nettløsningen. 

 

 

 

Ref: Jon G. Olsen 

08.08.2012 / 13.08.2012 


