Referat nr. 5/2016 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

25.04.2016 Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Tilstede

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Harald Schjeldrup
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Silje Johansen

Leder

Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei

FCI representant

Saker

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Oversendes til publisering

Linda

162016

Jan Egil skriver et utkast til
brev som sendes ut til alle
klubber. Godkjennes av KG
før utsending.

Jan Egil

172016

Linda lager forslag til svar
som sendes ut.

Linda

Nr
Godkjenning av referat:
Møtereferat fra 14.03.2016 godkjent.
Landslagsuttak 2017:
KG ønsker at alle klubber skal få mulighet til å søke om å
arrangere landslagsuttak. KG ønsker geografisk
spredning på uttak. Stevnet må arrangeres i perioden 1.
april – 20. juni.
I søknad til KG må følgende oppgis:
- Underlag
- Deltagerforhold som overnattingsmuligheter ol.
- Opplyse om dommere til stevnet. (KG ønsker rutinerte
og relevante dommere.)
- Godkjent hinderpark
Søknadsfrist 1 oktober 2016.
Henvendelse angående uttaksstevne for 2017:
KG har fått en henvendelse/søknad om å få arrangere
uttaksstevne i 2017
KG ønsker å se på henvendelsen sammen med sak 162016.
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Nr
Henvendelse angående slalåm:
KG har fått en henvendelse angående slalåm mål.

182016

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Linda lager forslag til svar

Linda

Spørsmål som følger:
1. Er det lov å ha tykkere enn 8 mm i skjøten hvis en slalåm
er delt inn i flere deler?
2. Er det lov å ha tykkere enn 8 mm ved beina til slalåmen?
KG må forholde seg til gjeldende regelverk, som sier at
tykkelsen ikke skal være mer enn 8mm uansett hvor på
slalåmen man måler.
KG vet at det finnes slalåmer som ikke overholder
kravene og KG oppfordrer alltid alle til å kontrollere
hindrene sine slik at de overholder gjeldende regelverk
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Nr
Henvendelse LLL:
I etterkant av første LL uttak har KG fått en henvendelse
fra LLL.
- Tanker rundt dommerne, KG er enig i at det var
uheldig med en uerfaren dommer. Men han
gjorde en meget bra jobb. Dette er noe vi vil ta
med i betraktning når man nå søker om å få
arrangere LL uttak
- Ros til arrangøren. Arrangør gjorde en god jobb
og KG’s leder har i etterkant takket Arendal for
vel gjennomført stevne på vegne av KG
- Forslag om endring av regelverket:
Til neste år bør en viss poengsum gå til feilfrie ekvipasjer
slik at feilfritt løp gir poeng uavhengig av vinnertiden.
Som reglene er nå risikerer man at gode laghunder faller
fra, og historisk sett er det i lag Norge har hatt størst
mulighet for gode plasseringer.

192016

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Linda skriver forslag til svar
som godkjennes av KG før
utsending

KG: Alle feilfrie ekvipasjer får i dag 100 poeng. Den
feilfrie ekvipasjen må gå 10 sek saktere enn vinner
hunden for ikke å få poeng. Pr dags dato fungerer
regelverket slik det var tiltenkt.
- Ønske om endring/tillatelse:
Ønsker også at KG godkjenner at ledelsen tar ut
ekvipasjer til Nordisk og/eller VM som ikke oppfyller
kravene på poeng fra 2 ag- og 1 hoppløp. Forslaget vårt
er at først de som oppfyller kravene og deretter de som
har best poeng av de som ikke oppfyller kravene.
KG: KG har diskutert dette og vi vil ikke komme med
noen tillegg til uttaksreglene nå. Med tanke på antall
påmeldte til uttak og resultater etter første uttak, tror
ikke KG dette vil være en aktuell problemstilling. Hvis det
likevel skulle vise seg aktuelt, vil vi ta det opp til
vurdering igjen etter at uttaksløpene er fullført.
Fortsetter neste side.

Side 3

Referat nr. 5/2016 KG agility
Saker
Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Henvendelse LLL fortsetter:
- EO:
På grunn av manglende økonomisk støtte har den som
skulle følge med meg som assistent takket nei. Jeg
funderer på å ikke reise som leder da jeg ikke er
interessert i å betale selv for at NKK har bestemt at EO
ligger under landslaget uten å tilføre penger. Å reise til
EO som ansvarlig for det norske laget uten noe
økonomisk støtte blir en for stor investering av personlig
tid og penger.
KG: Det har ikke på noe tidspunkt vært uklart at NKK ikke
dekker utgifter til EO. Det står i punkt 10 i LLL sine
retningslinjer som ble lagt ut sammen med søknaden om
å bli LLL at : Dersom ingen fra ledelsen kan delta er det
leders oppgave å skaffe en egnet lagleder til EO.
KG går der ifra ut fra at LLL prøver å finne en ansvarlig
person blant troppen som er tatt ut.
T-shorter EO: På tross av at NKK ikke gir noen støtte til
EO-troppen bør vi finne en måte sånn at de kan stille i
like klær. Finnes det mulighet for at KG kontakter NKK
om bruk av en offisiell t-skjorte? Ellers må
vi finne en løsning med t-skjorte til de som konkurrerer.
Hoodie tror jeg blir for varmt, men ellers flott å ha på
innmarsj og etter løpene. Kanskje det er mulig å spørre
ledelsen for NO om hvor de kjøper klær, ettersom de ser
bra ut og virker å ha bra kvalitet?
KG: KG kan ta en henvendelse til administrasjonen rundt
T-shorter. Eller så mener KG at dette får være opp til
troppen som skal reise til EO hva de ønsker å gjøre. Det
er mulighet for å kjøpe de t-shortene NO allerede har
annonsert. Det vil ta tid å lage et design til t-shorter å få
trykt disse så kanskje det er greit å bruke noe som
allerede eksisterer.
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Nr
Henvendelse angående Championatregler LP:
KG har mottatt mail fra Janne Gregersen angående nye
championat regler for lydighet:
Administrasjonen har fra KG LP mottatt forslag til nye
championatregler for LP, og ønsker å be om deres
synspunkter/innspill på forslaget slik det foreligger.

202016

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

KG agility har ingen
innvendinger på foreslått
regelverk.

Linda

Linda sender svar

Dere bes kun å mene noe om det konkrete championat
forslaget, ikke overgangsordningene da disse må sees i
forhold til opprykksregler.
KG agility har ingen innvendinger på foreslått regelverk.

Linda Stensrud/referent
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