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Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Referat fra møte 19.10.2015 sendt ut på epost i løpet av 
møtet. Alle leser dette og kommenterer hvis noe bør 
endres. Referatet godkjennes dersom ingen har 
kommentarer. 

 Godkjennes og sendes 
til administrasjonen for 
publisering 

Linda 

Infosaker:  
KG har mottatt søknad fra klubb med søknad om 
dispensasjon for banestørrelse på 20x40. Søknad 
innvilges. 
KG behandlet uttaksstevner på mail mellom møtene. 
Uttaksstevner som er valgt for 2016 vil være Arendal 23-
24 april og Nannestad 21-22 Mai.  
 

 
36-
2015 
 
37-
2015 

 
Adm sender svar 

 
Linda 
 
 
 

Kalatrofeet: 
Etter at KG sendte inn forslag til nye regler rundt Kala 
trofeet fikk vi henvendelse fra administrasjonen om å se 
på kvalifiseringsperioden. KG ønsker å ha lik periode som 
Gera trofeet.  

14-
2015 

Linda sender over til 
NKK.  

Linda 

NM:  
Det ble sendt ut spørreskjema til deltakerne på NM 2015. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, feks. 78% 
ønsker at denne ordningen skal fortsette. 
KG ønsker prøveordningen videreført i 2016.  
Dette vil bli tatt inn i Agilityreglene fra 2017.  
 

04-
2015 
 

Oversendt til SHK for 
videreføring av 
prøveordning i 2016 

Linda  

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder ja 

Anette Mjøen  ja 

Gondola Guttormsen  ja 

Marianne Moe FCI representant Nei 

Jon G Olsen  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Harald Schjeldrup Påtroppende FCI representant Fra kl 12 
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Ny landsregler: 
Det ble gjort noen endringer i forhold til utsendt forslag 
med bakgrunn i tilbakemeldinger fra klubber.  
Nye regler vedtas.  
 

03-
2015 

Anette renskriver 
forslaget og oversender 
til KG for 
gjennomlesing. Sendes 
over til adm for 
publisering så fort som 
mulig.  

Anette & 
Linda 

Ny LLL: 
KG har fått inn to søknader på utlysingen over LLL.  
KG ønsker å tilby jobben til en av kandidatene under visse 
forutsetninger. KG sender mail til vedkommende med 
forutsetningene.  

23-
2015 

Linda Sender over mail 
til kandidaten med 
forutsetninger 

Linda 

Begrensning av deltagere: 
Sende ut brev til alle klubber, svar frist innen 1 februar. 
Med mulighet for begrensning.  
 
Ønsker å sende brev til andre klubber også, om at det er 
mulighet for å søke innen 01.02.2016 for å få begrensning. 
Det vil ikke godkjennes begrensninger for stevner som 
arrangerer uoffisielle klasser. Samtidig informere om 
muligheter i 2017 for begrensing.  
  

11-
2015 

Sende over til adm Linda 

Dommerveiledningen: 
Publiseres snarest. Legge inn standard tider.  
 

18-
2015 
 

Linda oversender til 
adm for publisering. 

 

FCI regelrevidering gjennomgang: 
Diskusjon rundt regelverket til FCI. Møte i februar hvor 
reglene skal revideres. Sett på forslag fra Sverige, Finland 
og Østerrike.  
Gått igjennom en del av hindrene for å se på hva slags 
standpunkt Norge skal ta.  
 

05-
2015 
 

Harald forespør om 
forslag fra andre land og 
lager en sammenstilling 
av de forskjellige 
forslagene som 
diskuteres på møte i 
forkant av FCI møte 

Harald 

Dommerutdanning 2015: 
15-17 januar. Starter 15. på kvelden kl 18.30.  
Sensor: Harald Schjeldrup og Jan Egil Eide 
Bruke hallen på kløfta til praktisk eksamen.  
Tegne, bygge og dømme en bane hver.  
Inntil 30 hunder i forhold til regelverket, pga tid blir det ca 
20 hunder.  
Skriftlig og muntlig eksamen søndag. Følger samme 
oppsett som sist.  
 

08.-
2015 

Jon lager program for 
siste helgen og 
oversender elever og 
sensorer.  

Jon 
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Agility er gøy hefte: 
Skal vi revidere heftet? Er det noe vi ønsker å ha?  
Ligger som kursmateriale på f.eks studieforbundet.  
Ønsker vi å lage et hefte som klubber kan kjøpe og bruke 
som kompendiet på nybegynner kurs? Vil klubbene bruke 
det? 
Lage noe ala velkommen valp, der de forskjellige 
hundesportene blir presentert.  
Etter diskusjon i KG ble det bestemt at vi ønsker å fjerne 
agility er gøy heftet.  
 

38-
2015 
 

KG tar kontakt med 
administrasjonen for å 
spørre om dette er noe 
de ønsker å ha, men at 
KG ønsker å fjerne det.  

Linda 

 
Linda Stensrud/referent  


