
PROTOKOLL FRA 

Møte/telefonmøte NKKs Kompetansegruppe for agility,  
2. november 2014 
Møtet holdt i NKKs lokaler / pr Skype 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Gondola Guttormsen 

 Roger Abrahamsen 

 Kurt-Ove Steinset 

 Anette Mjøen (Skype) 
 
Forfall: 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Simon Noel (forfall) 
 

 

 

Sak 02.11.2014 / 01: Protokoll fra møte 14.05.2014 

FORSLAG TIL Vedtak: 
Protokollen fra møte 14.05.2014 godkjennes.  

 

Sak 02.11.2014 / 02: Infosaker 

a) Arbeidet i perioden siden forrige møte 
Det har vært en del spørsmål og henvendelser til epostadressen siden sist møte. Løpende 
spørsmål innkommet til e-postadressen er besvart av administrasjonen, i saker der det er 
nødvendig etter konsultasjon av KG. Dette har fungert godt i perioden. Det har også vært 
noen saker og forespørsler som har medført diskusjon i KG før svar er sendt NKK. Løpende 
saker er håndtert av administrasjonen. 

Vedtak: 
Det løpende arbeidet siden forrige møte tas til etterretning. 

b) Revisjon av utdanningsplan for Trinn 1  
Kort tilbakemelding fra arbeidet med Trinn 1-utdannelsen ble gitt i møtet. Arbeidet går 
framover, men tar nok enda noe tid. 

Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning orienteringen om arbeidet med revisjon av NKKs 
utdanningsplan for trinn 1. 

c) Hendelse på Hamar og omegn hundeklubbs stevne 28.06.2014 
Ved Hamar og omegn hundeklubbs stevne 28.06.2014 ble det så mye rot med 
resultatlistene at dommer Gondola Guttormsen ikke kunne skrive under dommerskjemaene i 
to klasser. I etterkant av stevnet har klubben beklaget det som skjedde og lovt å 
tilbakebetale påmeldingsavgiftene for de klassene der det ikke var mulig å finne korrekt 
resultat. NKK har i ettertid annullert disse to klassene i henhold til regelverket. Saken anses 
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å være ute av verden – det understreker hvor viktig det er for arrangører å ha fullgod kontroll 
på resultathåndteringen. 

Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning det som skjedde på Hamar og omegn hundeklubbs 
stevne 28.06.2014 og at klubben har påtatt seg skylden og tilbakebetalt deltakerne 
påmeldingsavgiften i de klassene der resultatet ble annullert. 

d) Obstacle guidelines (hinder retningslinjer) fra FCI 
Marianne Mowe har sendt KG utkast til «obstacle guidelines». Guidelines skal behandles på 
nytt i neste møte i FCI (februar/mars 2015) – høringsfristen gikk ut 25. oktober. 

Vedtak: 
KG for agility følger opp FCIs «hinder-retningslinjer» når disse blir vedtatt av FCI, 
trolig i neste møte i månedsskiftet februar/mars 2015. 

e) Petter Nordlien gått bort 
Petter Nordlien gikk bort 4. juni. Begravelsen var 18.06. og NKK hadde en fin bårebukett 
ved begravelsen. Leder av KG var til stede ved begravelsen. 

f) NKKs agilitysider 
NKK har endret sine nettsider før sommer ferien. KG ser at det fortsatt er store mangler og 
feil på nettsidene.  

Vedtak: 
KG for agility ber om at nettsidene snarest oppdateres, i første omgang med 
uttaksregler for landslaget, uttaksregler for EO og korrekt regelverk. Leder kontakter 
administrasjonen umiddelbart. 

 

Sak 02.11.2014 / 03: Utdanningsplan for AG trinn 2 

Det er behov for en enkel gjennomgang av utdanningsplanen, i første rekke papir-systemet. 
Dette ble ikke gjennomført våren 2014 og bør iverksettes og avsluttes innen nyttår. Dette betyr 
at saken må forberedes slik at KGAG kan fatte endelig vedtak om enkel revidering av AG trinn 
2-opplegget på årets siste møte. 
 
Vedtak: 

Leder innkaller i samarbeid med NKKs administrasjon til et evalueringsmøte fra trinn 2-
utdanningen med sikte på en mindre revisjon som kan vedtas på neste møte i KG for 
agility. 

 

Sak 02.11.2014 / 04: Måling av hunder i agility 

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. 
 
Det har kommet noen saker der utøvere ønsker å foreta re-måling av hunder, vanligvis etter at 
personer i utøverens omgangskrets mener at hunden er målt feil. Disse henvendelsene er 
håndtert i tråd med regelverket. 
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Det oppsto en uforutsett situasjon når en norsk hund ble målt til en høyere klasse ved årets VM 
i agility. Dette har ikke skjedd tidligere og konsekvensen av slike målinger er ikke tatt inn i det 
norske regelverket. KGAG diskuterte om og i tilfelle hvordan slike tilfeller skal innpasses i det 
norske regelverket. Dette kan bli aktuelt ved kommisjonsmåling under VM – det kan også bli 
innført lignende kommisjonsmålinger ved EO, evt Nordisk mesterskap. 
 
I den konkrete saken der en norsk hund ble målt opp i høyere klasse ved årets VM har leder av 
KG erklært seg inhabil. 
 
Vedtak: 

Tekst tilføyes i Agilityreglenes kap. 3.1 Måling, på slutten av 1. avsnitt: «Evt. 
kommisjonsmåling foretatt i VM, NoM eller EO vil være overordnet det norske 
målebrevet.» 

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. 

 

Sak 02.11.2014 / 05: Dommerutdannelse kurs vinteren 2015 

KG har tidligere publisert at nytt dommerkurs holdes vinteren 2014-15. Noen personer har 
allerede sagt seg interessert i å delta på dette dommerkurset. Dommerutdannelsen ble revidert i 
forkant av forrige dommerkurs (2012). Evalueringen av dette opplegget, herunder behandling 
på dommerkonferansen i 2013 var positiv. Det kom innspill om evt å utvide utdannelsen med en 
3. helg siden de to helgene (spesielt 1. helg) hadde et stort innhold. Praksisperioden ble 
oppfattet som gunstig både av dommerelevene og dommerveilederne. 
 
Kurset bør nå utlyses. Det mest aktuelle vil være å holde 1. samling i månedsskiftet 
januar/februar, slik at elevtjenestene kan påbegynnes ved starten av konkurransesesongen 
2015, og planlegge avsluttende eksamenshelg i begynnelsen av 2016. Det er vanskelig å legge 
inn vesentlige endringer i utdannelsen, siden denne er fastsatt som regelverk og ikke bør 
endres uten forutgående prosess. I denne omgang gjennomføres derfor utdanningen i tråd med 
gjeldende autorisasjonsreglement for dommerutdannelse. Siden det kom konkrete innspill ved 
evalueringen av forrige kurs om utvidelse med mer tid (spesielt knyttet til banetegning og 
praksis i dette/praksisdømming) legges det inn en frivillig samling (en eller to dager ca en 
måned etter 1. kurssamling for de elevene som ønsker grundigere gjennomgang av 
banekonstruksjon i praksis og dømming i praksis). 
 
Beskrivelsen av dommerutdannelsen i agility sier at det er plass til inntil 10 personer (står ikke i 
autorisasjonsreglementet). Med bakgrunn i forrige kursrunde anses dette for et noe høyt tall. 
Autorisasjonsreglementet sier at aktuelle personer skal søke. Dommerrepresentantene i KG 
vurderer søkerne og avgjør hvem som tas opp på dommerkurset vinteren 2015. Dersom det blir 
et stort antall søkere kan det vurderes igangsatt et nytt dommerkurs raskere enn om 3 år. 
 
1. kurssamling ble fastsatt på møtet til 30.01-01.02.2015. Søknadsfrist settes til 1. desember 
2014. Det legges også opp til en ekstra samling for dommerelevene for å gå gjennom 
banetegning, banebygging i praksis og dømming i praksis. 
 
Klubbene oppfordres til å bruke norske dommere som kan ha dommerelev i 2015, og å 
akseptere søknader fra dommerelevene om elevtjeneste – samt å benytte dommerelevene til 
interne konkurranser, klubbmesterskap mv. 
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Vedtak: 
NKK utlyser ny dommerutdanning i tråd med gjeldende autorisasjonsreglement. 1 kurshelg 
fastsettes til 30.01-01.02.2015. Påmeldingsfrist fastsettes til 1. desember. Dommergruppa i KG 
vurderer søknadene ved påmeldingsfristens utløp og gir søkerne umiddelbart melding om hvem 
som tas opp på dommerkurset. Avsluttende kurshelg med avsluttende eksamen settes til 1. 
kvartal 2016. Øvrige detaljer for opplæringen fastsettes av dommergruppa i KG for agility. 

 

Sak 02.11.2014 / 06: Uttaksstevner for landslaget 2015 

Terminlisten for AG-stevnene i 2015 er nå publisert, og KG kan fastsette uttaksstevnene for 
landslaget i 2015. Uttaksreglene er tidligere fastsatt, de konkrete uttaksstevnene fastsettes først 
etter at terminlisten er publisert, noe den altså nå er. 
 
Det skal fastsettes 2 uttakshelger, hvorav den ene er NM-helgen. Det er således kun en 
uttakshelg som KG nå skal fastsette. Dette skal holdes i perioden 01.04-30.06. I tillegg skal det 
være en avsluttende uttakshelg som skal holdes i juni. Denne skal også KG fastsette. 
 
 
Vedtak: 
Uttaksstevnene for landslaget 2015 fastsettes som følger: 

 Arendal 25.-26. april 

 NM-helgen 6.-7. juni 

 Avsluttende uttakshelg Trondheim 20.-21. juni 

 

Sak 02.11.2014 / 07: Dommerlister for NKK-stevner 2015 

Det er på tide å sette opp dommerlistene for NKKs stevner i 2015.  
 
Vedtak: 
Marianne Mowe setter opp forslag til dommerliste for alle NKK-stevnene i 2015 og sender KG så 
snart som mulig. 

 

Sak 02.11.2014 / 08: NM-arrangement 2015 

Evalueringene etter NM-arrangementet i 2014, som var utvidet i forhold til tidligere år, var at 
dette var en god start som vi bør bygge videre på. Arrangøren har påpekt enkelte punkter som 
kan forbedres. Alt i alt gjorde arrangøren Tønsberg Hundeklubb en flott jobb – og konseptet ble 
også i det alt vesentlige godt mottatt av deltakerne. På denne bakgrunn foreslås at 
planleggingen av NM-arrangementet 2015 igangsettes, slik at vi kan gå ut med de første 
meldingene om NM-arrangementet så snart som mulig. 
 
Vedtak: 

KG for agility ønsker å videreføre NM-arrangementet i 2015 tilsvarende arrangementet i 
2014. 

 

Sak 02.11.2014/ 09 Oppfølging 

 Oppfølging honnørdommer. Hva er status på dette? 
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 Oppfølging Crufts. «Sak 13.02.2014/ 13: Framdriftsplan uttaksregler etc. Landslag – EO 
– NM – Crufts». Hva er status på dette?  

 

 

Neste møte 18. desember 2014 

 

 

Jon G. Olsen 

12.12.2014 


