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Godkjenning av referat:
Referat fra møte 06.12.2015 godkjennes
Infosaker:
KG har mottatt henvendelse fra Hundeklubb. KG svarer så
fort som mulig.
KG har mottatt henvendelse fra angående at Drammen
har fått dispensasjon fra å arrangere lag.
Dommerutdanningen 2015:
Dommerutdanningen som startet i 2015 ble avsluttet
helgen 16-17 januar med eksamen søndag 17 januar. 3
elever besto eksamen.
Med bakgrunn i myndighet delegert til KG, autoriseres
Jenni Lehtinen, Kurt Ove Steinset og Thomas H. Andersen.
Gratulerer!
1 elev får muligheten til å ta eksamen på nytt. Sensorer og
KG gikk gjennom kriteriene og hva som hadde medført
ikke bestått. Det blir sent ut svar til eleven om videre gang
for å kunne ta ny eksamen.
Dommerkonferanse 2017:
KG ønsker å fastsette dato for dommerkonferanse i 2017
til 28-29 januar.
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Svar sendes via
Linda
administrasjonen
Linda sender over til NKK som Linda
sender ut autoriseringsbrev
til de nye dommerne.

Sensorene melder til Linda
om kriterier for å kunne ta
opp eksamen. Linda sender
info til dommereleven.
04Sende ut mail til dommere
2015 om å sette av helgen. Mer
informasjon vil komme
senere
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Dommere:
Vi har i dag 23 agility dommere (pluss 3 nye) på listen vår
over norske dommere. 14 av disse var på siste
dommerkonferanse, flere av de har ikke dømt på lenge.
For å opprettholde av autorisasjon som agilitydommer må
man ha deltatt på dommerkonferanse minst en gang siste
5 år. Det kreves også at man har fungert som
agilitydommer i løpet av siste 3 års periode.
KG ønsker å sende et brev til dommerne med info og
forespørsel om opprettholdelse av autorisasjon.
Informasjon ut:
KG har igjen fått nei til å ha en egen side på NKKs
nettsider hvor vi kan informere om hva som skjer. Vi
ønsker derfor å opprette en fb side hvor KG informerer
om saker og kan ta imot spørsmål om saker ol.
(man trenger ikke å ha konto på fb for å kunne se
informasjonen på en «side»)
FCI regelrevidering gjennomgang:
Revideringen av det internasjonale regelverket skal opp på
FCI Agility Commissions møte i februar. Harald, som
nyutnevnt FCI representant, deltar for Norge på dette møtet.
Det foreligger et dokument på 74 sider med forslag til
endringer som er sendt inn av de nasjonale kennel klubbene.
KG startet å diskuterte og kom frem til at vi støtter disse
forslagene til endringer:
-Bord fjernes
-Redusere hoppehøyder
-Åpne for inntil 4 størrelses klasser
-Obligatorisk med delbart hjul
Startet diskusjon rundt felt men måtte avslutte møte før
diskusjon var over. Nytt møte avtalt 28 januar for å fortsette
diskusjon rundt FCI reglene.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansv
ar

05Linda kontakter
2016 administrasjonen

Linda

07KG oppretter en fb side hvor
2016 vi kan informere. Alle får
rollen som administratorer
og har i oppgave å fjerne
uønskede innlegg om de
dukker opp.
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