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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 15.02.2016 godkjent.  

 Oversendes til publisering Linda 

Infosaker:  
Leder informerte om møte med LLL og NKK 
administrasjonen.  
 
I mellom møtene har KG behandlet sak om KG 
godkjenner lagbytte.  
 
Kvoten til EO er ikke fylt opp. KG ønsker å sende full 
kvote om mulig og utvider søknadsfristen. Dette vil være 
en supplering til de som allerede har fått plass. 
Uttaksreglene for EO 2016 gjelder også for suppleringen. 
 
Det er sendt ut en henvendelse til alle ag dommere om 
man ønsker å opprettholde autorisasjon ol. Det er 
fremdeles 5 dommere som ikke har svart på denne.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linda kontakter LL og ber de 
legge ut om utvidelsen. Ny 
frist for søknad 4 april.  
 
På vegne av KG forespør 
Linda om tilbakemelding fra 
disse 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linda 
 

Opprykksregler:  
Det har vært diskutert på fb samt at NKK har fått en 
henvendelse om opprykksregler når man deltar på 
konkurranser i utlandet.  
KG har diskutert regelverket og kommet til at Norske 
utøvere skal følge de Norske reglene for opprykk - ikke 
opprykksreglene for det landet de evt. konkurrerer i.  
Dette bør presiseres nå før sesongen med utenlandske 
stevner starter.  

12-
2016 

Må informere ut Linda  

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Ja 

Harald Schjeldrup FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Silje Johansen  Ja 
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Evaluering av dommerutdanning: 
Komite er nedsatt for å evaluere utdanningen og de har 
startet men arbeidet. Gondola er leder i komiteen. 
Reviderte krav for opptak gjøres klart så fort som mulig slik 
at vi kan publisere at det blir ny utdanning i 2017. Viktig å 
få ut dette tidlig slik at det er tid for søkere til evt. å få 
oppfylt kravene.  

 

10-
2016 

Komiteen jobber med krav 
for opptak.  
Forespurt de som gikk 
utdanning nå i 2015 om 
evaluering.  

Gondola  

Videreutdanning dommere: 
KG fortsatte diskusjonen fra forrige møte.  
Dette blir et tilbud til alle dommere. Dommerne må 
betale for kurshelg selv. KG sender innspill til Harald på 
innhold. 

11-
2016 

Harald står for å lage et 
opplegg rundt dette.  

Harald 

Dommerhonorar: 
Det er forskjellig praksis rundt dommerhonorar i NKK. 
Agility dommere får samme betaling som 
utstillingsdommere. Agility dommer har mye jobb i 
forkant av et stevne til å forberede baner ol.  
Det er anbefalt at en agility dommer skal dømme ca 200 
ekvipasjer. Dette blir ofte overskredet og ofte uten at 
dommeren har fått beskjed om det.  
I NKK sin reiseregning som benyttes i dag, skal en 
dommer ha denne betalingen «1 dags dømming kr 
1200,- og for 2 dagers dømming kr 1600,-» 
KG kan ikke forstå hvorfor en agility dommer ikke skal ha 
full betaling for begge dager da de har like mye arbeid 
begge dager. Det står også at ringsekretærer skal ha 
betaling men dette praktiseres ikke.  
KG ønsker en annen praksis for dommerhonorar i agility.  
1200 kr pr dag samt kr 10 pr ekvipasje over 200 
ekvipasjer. Dommer skal alltid forespørres først om den 
kan dømme over 200.  
Denne praksisen er i bruk hos rallylydighet i dag og KG 

ønsker å benytte denne også i agility.  

13-
2016 

KG lager forslag til ny 
reiseregning som 
oversendes til SHK.  

Linda 

Cruft retningslinjer: 
KG må lage retningslinjer for cruft deltagelse slik at dette 
kan informeres om tidlig og at utøverne får tid til å ordne 
med reise ol.  

14-
2016 

KG ser på retningslinjer KG 
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NM som eget arrangement: 
KG ønsker å se på om det kan være mulighet for å få NM 
til et eget arrangement. I dag er det alltid på samme sted 
og som en del av NKK Drammen.  
Selve stedet er godt egnet til agility men det er alltid 
dårlig med teltplass, parkering alltid kaotisk osv. For oss 
føles det ikke som et samlende arrangement.  
KG ønsker et arrangement som skal være en agility fest. 
En egen helg som kan gå på rundgang i Norge og ikke 
alltid være på et fast sted. KG ønsker å legge noen 
føringer for hvordan arrangementet skal avholdes, og 
klubber kan søke om å avholde arrangementet. På denne 
måten vil man få dedikerte arrangører.  
 

15-
2016 

Skrive en sak om dette til 
SHK 

Linda 

NoM – deltakelse av regjerende mester 
Da Lise Iren Hansen og Mr. X er regjerende Nordiske 
Mestere har de friplass til NoM uten at dette går av 
landskvoten. 
Lise Iren ønsker at Mr. X skal delta i landslagsuttaket 
med annen fører. Hvis denne ikke kvalifiserer seg til NoM 
vil Norge benytte friplassen ved at Lise Iren går med Mr. 
X selv på NoM. 

 Dette kommer ikke i konflikt 
med noen regelverk og KG 
har ingen innvending til 
dette. 

 

 
Linda Stensrud/referent  


