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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 25 april ble diskutert og et avsnitt må 
skrives om før det godkjennes.  

 Avsnittet skrives om og ny 
runde på godkjenning på 
mail.   

Linda 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Nei 

Harald Schjeldrup FCI representant Nei 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Silje Johansen  Ja, frem til kl 
22.15 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Nye agility regler fra 2017: 
2.2 Hva kan arrangeres, diskusjon om hvordan man kan 
sørge for at stevner på f.eks Østlandet ikke blir alt for 
store. Dette er ikke problem i nord og vest. Mulighet for 
deltager begrensning, arrangere de klasser man vil ol ble 
diskutert. 
2.5.3 Ønske om at hund er fullvaksinert. Når fullvaksinert 
ok å ha med inn på stevne.  Droppe 4 mnd regel. 
2.6.5 Ønsker at ag skal være positivt for hundene. Ta noe 
hensyn til neste utøver som starter. Kan man ta med at 
båndbærer tar med seg leke sammen med båndet? Da 
blir ikke leke/godbiter lagt ut lenge før det er den 
hunden sin tur i banen.  
2.9 De tilstedeværende fra KG under møte ønsker å gå 
for alternativ Enten: i forslaget. På denne måten kan 
dommer være aktiv og holde seg oppdatert.  
Angående punkt Uansett: Agilitydommer kan dømme 
familie/partner og egen/deleid hund. Dette er tillat ihht 
FCI på WM og EO. Tas videre på neste møte. 
3.1.1 Uenighet om resultater skal strykes siste 12 mnd. 
Skal utøver straffes? Det er dommer som har målt 
hunden. Virker det preventivt for noen som gjør noen en 
tjeneste? 
4.3.3 Tatt inn pga endringer i FCI sitt regelverk. I referat 
fra FCI på side 6 står dette. Er kun direkte oversatt fra 
referatet.  
Etter dette måtte Silje forlate møte.  
3.2.2 Lagklasser, kvalifisering i både ag og hopp. Står 
under NM reglene. Kvalifisering ikke fjernet.  
Uenighet om lag skal være klubb eller ikke. Tas videre på 
neste møte.  
Kapitel 4 ingen kommentarer til forslag. Tatt med 
angående pølse ol fra kommende FCI regelverk.  
 
Punktene som ikke er omtalt ble diskutert men det var 
ikke uenighet rundt dette.  
Ønsker å følge FCI sitt regelverk fra 2018, Noe er tatt inn 
fra 2017 som lavere hinderhøyde, regler rundt pølse ol.  
 

21-
2016 

Nytt møte avtalt 25.05 for 
videre diskusjon.  

Alle 

 
Linda Stensrud/referent  


