Referat nr. 5 KG agility

Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

18.08.2015 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
ja
Nei
Nei
Nei
ja

FCI representant

Saker
Nr
Godkjenning av referat:
Referat fra møte 15.06.2015 godkjennes.
Infosaker:
I tiden mellom møtene har KG behandlet to saker om lag
bytte. Begge har blitt innvilget.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Sendt til administrasjonen
for publisering
Administrasjonen svarer
vedkommende

Linda

Angående FCI regler var ikke mulig å gjennomføre
spørreundersøkelse da fristen for innsending av forslag
var 30.06.2015

052015

Dommer komite. På KG møte 2 ble det nedsatt en komite
til å se på regelverket rundt dommere. Det er ønske om å
utvide mandatet til at denne komiteen ser på agility
reglene også. Komiteen forslått utvidet med Anne Mjøen
for å hjelpe til med papirarbeid og referering fra møter ol.
Komiteen vil da bestå av Gondola Guttormsen, Peter
Holmberg, Helge Himle, Jan Egil Eide, Anette Mjøen og
Linda Stensrud. Komiteen jobber med å finne dato til
første møte.

092015

Linda

262015

Jan Egil

Cruft: Hvordan blir vi invitert til å delta. Må finne ut av for
2016. NM vinner i large får tilbud om å delta ihht tidligere
praksis.
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Nr
Trinn 1 utdanning:
Instruktørene i KG har gått igjennom utdanningsplanen og
gitt tilbakemelding til komiteen som arbeider med den
nye planen.
Evaluering NM 2015:
Vedtatt at vi sender ut spørsmål til alle kl 3 utøvere. Disse
spørsmålene sendes:

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

02Linda sender inn KG’s svar
2014 på den nye planen.
b
04Linda Sender over til
2015 administrasjonen.

Linda

Linda

1. Hva syntes du om den nye reglen om kvalifisering
til finalen?
Man kvalifiserte seg på en av følgende måter:
Ved å plassere seg blant de 7 (S)/ 7 (M)/ 10 (L)
beste hundene i Hopp 3 på lørdag
Ved å plassere seg blant de 7 (S)/ 7 (M)/ 10 (L)
beste hundene i Agility 3 på lørdag (plassen går
ikke videre til neste dersom noen av disse allerede
har kvalifisert seg i hoppløpet)
De resterende plassene, til det er oppnådd 21 (S)/
21 (M)/ 30 (L) ekvipasjer til søndagens finaler, tas
fra sammenlagt-resultater Hopp + Agility.
2. Antall hunder i finalen?
Fra kvalifiseringen på lørdag går følgende antall
videre til finalene:
21 i klasse Small,
21 i klasse Medium,
30 i klasse Large
3. Er dette en ønsket ordning fremover eller skal vi
beholde gammel modell?
Dagens regelverk sier: Alle deltagere går to
innledende runder, en runde hopp og en runde
agility. Feilpoen og brukt tid fra hopp og agility
legges sammen. En lik prosentsats av deltagerne i
hver klasser får videre til finaleomgangene.
Prosentsaten(en fast prosent) avgjøres etter
påmeldingsfristens utløp og offentliggjøres før
stevnet.
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Saker
Nr
Kala trofeet, ref tidligere sendt mail med dagens regler.
KG ønsker å revidere reglene for Kala trofeet. Reglene ble
vedtatt i 2005. Hopp har vært offisielt siden 2002 og bør
med fordel også tas inn som en del av kriteriet for å vinne
trofeet. KG ønsker at det skal være mulig for flere enn de
som bor på sentrale Østlandet å kunne vinne trofeet og
ønsker derfor å foreslå at det skal være to tellende løp i ag
og to tellende i hopp som nye kriterier, mot tidligere 3 i
agility. Nye regler blir da som følger:

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

14Må diskutere videre de
2015 punktene i blått. Skal de
være med

Linda

222015

Linda

21Publiseres snarest.
2015

Linda

Statutter Kala-trofeet
1. Kala-trofeet settes opp til årets beste agilityhund
både i klasse, liten, mellom og stor.
2. Bare hunder eid og bosatt i Norge kan konkurrere
om Kala-trofeet.
3. Trofeet deles ut til den hund som på NKK stevner
har oppnådd 2 resultater i ag3 og 2 resultater i
hopp3. Hunden med lavest total sammenlagt plasssiffer vinner.
Plass-siffer: plassering +feilpoeng
Ved poenglikhet benyttes følgende kriterier for å
skille mellom hundene:
a) Laveste sum feilpoeng
b) Laveste enkeltresultat plass-siffer
c) Beste stevne (sum plass-siffer+feilpoeng)
d) Beste plassering i NM finalen

5. Kala-trofeet utdeles ved Norsk Kennel Klubbs siste
årlige Internasjonale utstilling
Endringer gjøres gjeldende fra og med 01.01.16
Nordisk 2016:
Skal arrangeres på Hamar 13-14 august 2016. NKK region
Hedmark er arrangør for utstilling ol. Gjøvik hundeklubb
vil være ansvarlig for NoM i agility. Venter på
tilbakemelding fra Region Hedmark.
EO regelverk:
Regelverk for EO ble på nytt diskutert og vedtatt.
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Nr
Ny LLL:
LLL har gitt beskjed om at hun trekker seg som LLL etter
årets sesong. Må starte en prosess med å finne ny LLL. Det
skal utarbeides retningslinjer for LLL som NKK adm skal
godkjenne.
Dommerlister 2016:
Er fortsatt noen som mangler som vi må jobbe.
Henvendelse fra NAgF angående NKK sine
kastreringsregler:
KG ag forstår argumentasjonen og vil se på muligheten til
å jobbe videre med saken.
Begrensing av antall deltagere på stevner:
KG har mottatt en mail om mulighet for å begrense antall
deltagere på stevner.
KG ser utfordringen og er enig i at det må være mulig å
begrense antall deltagere på stevner. KG gjør en
henvendelse til SHK.
Oversikt dommere hos NKK:
Under diskusjon om dommere for 2016 kom KG inn på at
det må ryddes opp i listene over agility dommere på NKK
sine hjemmesider. På liste hos NKK har vi
«Agilitydommere» og «Agilitydommere Aut. Måling»
Listen over agilitydommere inneholder også utenlandske
dommere, samt en dommerelev. Listen med Aut.måling
inneholder ikke alle de norske dommerne. Alle norske
dommere er autorisert til å måle hunder også.
Hvem følger opp at dommere har overholdt reglene i
forhold til å beholde sin autorisasjon? Sende over en sak
til SHK.
Honnørdommer:
Kom opp i sammen med dommerlister. Det var i KG 2014
en sak om honnørdommere sak 02-11.2014/09. Må følge
opp hva som har blitt gjort her.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

23Hatt møte med NKK
Linda
2015 v/Marianne Njøten om
dette og skal ha møte med
Christina Kosinski om
emnet.
07Sender over oppdatert
Linda
2015 forslag til
administrasjonen.
24Sender forslag til svar til
Linda
2015 administrasjonen

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

27Sende henvendelse til
2015 administrasjonen for å
rydde opp i lister og brev
til SHK for å følge opp
autorisasjoner.

Linda

28Må sjekke med Jon hva
2015 som har blitt gjort i denne
saken tidligere.

Linda

Linda Stensrud/referent

Side 4

