Referat nr. 6 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

07.09.2015 kl 20 på Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Marianne Moe
Jon G Olsen
Simon Noel
Jan Egil Eide

Leder

ja
ja
Nei
Nei
Ja
Nei
ja

FCI representant

Saker
Nr
Godkjenning av referat:
Referat fra møte 18.08.2015 godkjennes.

Ansvar

Sendes til
administrasjonen for
publisering
NKK svarer på
henvendelsen med
generelle regler om agility
championat

Infosaker:
KG fikk inn en anonym henvendelse angående agility
championat. KG behandler ikke anonyme saker.
Dommerutdanning 2015:
Siste helg i dommerutdanningen blir gjennomført i løpet
av januar 2016. Jon sender ut til dommerelevene i løpet
av kort tid.
Som sensor til avsluttende helg spørres Gondola
Guttormsen og Jan Egil Eide.
Dommerutdanning 2017:
Dommer utdanningen revideres før neste utdanning
starter. Skal det være flere obligatoriske samlinger for å få
mer praksis i banebygging for eksempel? Dommerelevene
får gi en evaluering av utdanningen. Evaluering våren
2016.
Revidere krav til å bli tatt opp som elev så fort som mulig
slik at vi kan varsle dommerutdanningen i 2017.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

082105

162015

Linda

Jon

KG
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Saker
Nr
Dommerkonferanse 2016:
Ønske om konferanse november 2016. Ønske om å ha en
ekstern foredragsholder. NKK administrasjonen står for
organiseringen av helgen. Hatt foredrag fra FCI tidligere.
Ønske om å få Marko Mouwen fra FCI, evt noen som har
jobbet med de nye FCI reglene.
Dispensasjon sak:
KG har fått en henvendelse om fast dispensasjon til å ha
mindre banestørrelse på innendørs stevne. I henhold til
dagens regelverk kan ikke KG gi fast dispensasjon og det
må søkes om i forkant av hvert stevne.
Størrelse på ring på innendørs stevner må diskuteres
videre i forhold til nytt regelverk i 2017.
NoM 2016:
Norsk dommer ihht til tidligere forslag.
Honnørdommer:
Det var i KG 2014 en sak om honnørdommere sak 0211.2014/09. Må purre opp til administrasjonen om dette.
Ny LLL:
Det skal utarbeides retningslinjer for LLL som NKK adm
skal godkjenne.
KG skal «søke» om ny LLL. Må avtale om hvordan dette
gjøres med adm.
Begrensing av antall deltagere på stevner:
Dette har vært tatt opp tidligere hvor det ikke virket som
om dette var noe problem. Nå har KG fått beskjed om at
dette må inn i regelverket som ikke kan revideres før
01.01.2017.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

30Linda sjekker med
2016 administrasjonen om når
vi kan ha det.

Linda

29Adm sender svar.
2015

22Adm må forespørre
2015 dommer. Marianne
sender videre til NKU.
28Må undersøke med
2015 administrasjonen hva de
ønsker videre i denne
saken.
23Sende en mail til
2015 administrasjonen om
hvordan vi går frem.

Linda

25Lager et forslag som
2015 diskuteres videre i KG og
oversendes SHK

Linda

Linda

Linda
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Nr
Måling av hunder:
Kun norske dommere har mulighet til å måle norske
hunder og signere målebrev. Dette ble vedtatt av KG
14/5-2014. KG referat fra 14.05.2014 sier følgende:
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.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

31KG gjør en henvendelse
2015 SHK og administrasjonen
rundt dette.

Linda

Regelverket ble videre godkjent av HS på møte 5 i 2014,
hvor det står «HS vedtok revidering av NKKs regler for
agiltiystevner med virkning fra 01.07.2014. Hva ble her
godkjent?
På KG møte 02.11.2014 står det:
KG har foreslått nye formuleringer vedrørende måling i
agility tatt inn i regelverket, samt et nytt måleskjema. HS
vedtok å følge KGs forslag, men i det regelverket som ble
publisert gjeldende fra 01.07.2014 var det noen trykkfeil.
Disse blir nå rettet opp i kommende versjon.
Samt:
Agilityreglenes kap 3.1 Måling, siste avsnitt endres til
følgende: «Hvis hunden blir satt ned en klasse etter
endelig måling eller ved kommisjonsmåling i Norge eller
VM/ NoM/ EO, beholdes resultater, premiering og
opprykk. Hvis hunden blir satt opp en klasse slettes
resultater, premiering og opprykk oppnådd i feil klasse de
siste 12 mnd.
Det er da to saker som er uteglemt i regelverket. Dette er
to viktige saker og enten må dette tilføyes i regelverket
eller presiseres på annen måte fra NKK til klubber og
utøvere. Regelverk skal godkjennes av
Sportshunkomiteen.
Hvordan skal vi få formidlet viktige endringer til klubber
og utøvere dersom det ikke kan komme inn i regelverket.
Linda Stensrud/referent
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