Referat nr. 1/2017 KG agility
Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

07-08.01.2017, NKKs lokaler på Bryn
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Tilstede

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen

Leder

Harald Schjelderup
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Silje Johansen

FCI representant

Saker
Infosaker:
NKK Drammen, inkludert Agility NM, flyttes fra
Berskog. Muligens til Ekeberg, får vite mer i uke 2.

Lørd
Ja
Ja
Ja

Nr

Ja
Ja
Ja
Ja

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Sønd
Ja
Ja
delvis,
Skype
Ja
Ja
Skype
Ja

Ansvar

Venter på oppdatering fra
NKK.

Side 1

Saker
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Nytt regelverk:
Spørre om NKK kan lage utkast til høringsbrev som
beskriver konsekvensene om evt. overgang til
prøver – beskrive forskjeller mellom «prøver» og
«utstilling».
Dersom ag går over til prøver, hvem kan være NKK
representant på prøvene?
Klareringsanmoding for dommere bør legges ut på
NKKs ag side også. Vanskelig å finne på NKK sine
sider.
Nye regler for måling fra 01.01.2017. Nytt
målebrev må lages og dette må legges ut på NKK
sine sider snarest mulig.
Angående dømming. KG er usikre på stevne over 2
dager (et stevne nr.), f.eks liten/ mellom lørdag og
stor søndag. Kan dommer som dømmer lørdag da
konkurrere søndag når det er annen dommer på
søndag?
Skjema til dommer om hinder, ringstørrelse osv inn
i stevneveiledning. NKK sender ut til sine tekniske
arrangører.
Lage stevneveileder for AG. I Utstillingsveiledning
som ligger er på nkk.no er det bare en liten del av
innholdet er relevant for agilitystevner, noe er
utdatert + noe av det som står der kan være
misvisende for ferske stevnearrangører. NKK bør
oppdatere.
Dommerutdanningen 2017:
Ny utdanningsplan fra 2018 slik at utdannelsen
utsettes til januar/februar 2018.
Søknadsfristen utsettes da til 1 september
Datoer for samlinger blir klart senest 13 februar.
Henvendelse fra hundeklubb:
Spørsmål om en av klubbens medlemmer kan delta
på dommerutdanningen selv om denne ikke har
oppfylt kravene.
Ut fra en vurdering av søkernes kompetanse og
erfaring kan det forekomme at man gjør unntak,
feks. gi utsettelse på oppfyllelse av krav, selv om
dette ikke vil være standarden.
Oppfordrer søkeren til å få oppfylt kravene i tide til
utdannelsens start.
Måling:
Sende ut brev til norske dommere med info om
nytt regelverk for måling.

Nr

012017

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Jan Egil ordner med nytt
målebrev.

Ansvar

Linda/ Jan
Egil/KG

Linda sjekker med NKK om
høringsbrev, dømming ol.
Linda utformer skjema for
dommere om hinder,
ringstørrelse ol, basert på
Helge Himle sitt forslag.
Stevneveileder må
kompletteres når nytt
regelverk er godkjent. Helge
Himle startet på en når han
var med i
revideringskomiteen.

022017

042017

052017

Komiteen gir tilbakemelding Gondola
innen 13 februar angående
info som skal ut til søkere
ol. Skisse over hvordan
utdannelsen skal se ut.
Anette
Anette skriver et svar brev
som sendes KG for
godkjenning.

Anette skriver forslag til
brev som settes sammen.

Anette

Side 2

Saker
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Dommerkonferanse 2017:
Dato: 2-3 desember 2017.
Nedsatt komite: Jan Egil Eide, Eivind Fossum, Linda
Stensrud.
Tema på konferansen – Banedesign, mm
Finnes materiale fra en dommerkonferanse i FCI
regi, der tema var å finne feil i banetegninger. Jon
har muligens noe av dette.
Er det ønskelig/ mulig men en «mentor-ordning»
for de som ønsker det? Kan være fint for nye
dommere/ dommere som dømmer sjelden å ha
noen å diskutere med? Ta dette på
dommerkonferansen.
Internasjonal dommerkonferanse:
Harald sjekker opp dato for denne. Den Norske
dommeren som drar dit må holde et foredrag på
den norske dommerkonferansen.
Opprykk i utlandet:
Lager et skriv om hvordan dette skal fungere.
Sverige har nye klasser (5 størrelseskategorier)
som avviker fra FCI sine klasser. Norge må ha
ordning for hvordan dette skal håndteres.
KG må diskutere dette videre.
Konkurransebok:
Med nytt regelverk 2018 ønsker KG å innføre
konkurransebok. Deler av boken bør skrives på
Engelsk da man stort sett må ha konkurransebok i
utlandet (bla. krav på EO/VM). Felt for å fylle ut
antall deltakere i klassen må være med, slik at man
har mulighet til å kontrollere utenlandske resultat i
forhold til norske regler for napp. Ha med at
stevneleder som kan signere for resultat.
Henvendelse om konkurranse i annen klasse i
Sverige:
KG har fått en henvendelse med spørsmål om hun
kan melde opprykk til kl 2 xs i Sverige og fortsette å
konkurrere i kl 1 i Norge.
Ja, hun kan rykke opp i XS og fortsatt konkurrere i
kl 1 liten i Norge. Men hun kan ikke ta med napp
fra XS til Norge og starte i kl 2 i her.
Hun må selv kontrollere med Sverige, om de
godtar at hun konkurrerer i en annen
ferdighetsklasse i Sverige enn i Norge.

Nr

062017

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Linda, Jan Egil
og Eivind

072017

Harald

082017

KG

092017

Linda lager forslag

Linda

102017

Linda lager forslag til svar.

Linda

Side 3

Saker
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Overgangsregler opprykk:
I nytt forslag til regelverk fra 2018 foreslås det at
man rykker opp «samlet» i hopp og agility. Man
trenger da 5 napp, minst 2 av de fra hver av
grenene (ag/ hopp). Det trengs overgangsregler for
de som pr 01.01.2018 konkurrerer i forskjellige
klasser i AG og Hopp. Overgangsperioden blir
01.01.2018 – 01.01.2019.
I den grenen (agility/ hopp) man går i den høyeste
ferdighetsklassen, har man allerede oppnådd minst
3 napp, man trenger dermed 2 napp i den andre
grenen for å rykke opp til neste klasse.
Dersom man pr 1/1 2018 har det påkrevde antallet
napp (men ikke har rykket opp), må man ha
ytterligere ett napp i 2018 for å rykke opp.
Dersom man pr 1/1 2019 ikke har tilstrekkelig
antall napp for å kunne rykke opp, vil man bli satt
ned (i begge grenene) til den laveste klassen fra
2019.
Hva er lov etter disk:
- Ved disk har man lov til å ta disk
situasjonen på nytt og fortsette banen
- Dersom man allerede er disket, f.eks før
balanse, tar opp igjen balansen, da går man
ut etter balansen
- Mer utfyllende retningslinjer sendes
dommerne og opplyses om på KG ag
informerer.
Junior EO:
Det er kommet to forespørsler på om Norge
sender deltakere til Junior EO.
Leder i NKKU er positiv til å ta dette ansvaret og KG
syntes derfor at dette vil naturlig falle inn under
NKKU’s ansvarsområde.

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

112017

Linda og Anette lager
forslag på infoskriv med
eksempler

Anette/Linda

122017

Jan Egil skriver et forslag
som sendes til dommere og
opplyses ut. Godkjennes av
KG før utsendelse.

Jan Egil

132017

Silje tar det videre med
NKKU

Silje

Side 4

Saker
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Videreutdanning av dommere:
KG ønsker å gjøre noe for at flere Norske dommere
skal brukes. Harald har sendt ut forespørsel til alle
dommerne om en videreutdanning. En dommer
svarte positivt, ingen ting fra flere.
Hva gjør vi videre?
Hva med kombi-dommere? Finnes det mulighet for
å få til noe på dette igjen? Hva med kombinasjon
av rally og ag dommer? Kan dette være en sak for
SHK å se på?
Mer informasjon fra KG. Sende ut mail til dommere
i ny og ne, feks. info, banetegning med «regel-feil»
i kombinasjoner ol.
Hva med å opprette en lukket fb side for Norske
dommere hvor man kan diskutere, stille spørsmål
ol. ?
Kan vi lage en anonym spørreundersøkelse og
spørre de klubbene som arrangerer stevner i Norge
om hvorfor Norske dommere ikke blir brukt?
Er det mulig å få en oversikt over hvem som har
dømt på forskjellige stevner i Norge i 2016.
Spørsmål til arrangører:
- Foretrekker du Norske eller utenlandske
dommere? Begge deler? Hvorfor?
- Hva legger du vekt på når du velger dommer til
et stevne
- Har det stor betydning for dere om dommeren
er mye brukt?
- Er det av betydning at dommeren er utøver
selv?
- Hvor avgjørende er kostnader?
Regelverk forskjeller:
Vi må lage et engelsk skriv som sier hva
forskjellene er mellom Norske og internasjonale
regler.
Vi må si noe om:
- Evt. forskjeller i bedømmelse
- Kleskode, hva er lov og ikke? Avklare nøyaktig
med adm/SHK.
- Hva som er lov for dommeren angående å
konkurrere ol.
- Kennelnavn for utenlandske deltagere.
- Det er ikke lov å dømme ektefelle i Norge
- osv.

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

152017

Kontakte NKK og spørre om
lister.
Lage spørreundersøkelse.
Opprette fb gruppe

Linda

162017

Linda og Anette går
igjennom reglene og
kommer med forslag.

Linda/Anette
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Saker
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LLL 2017:
Det er kommet inn to søknader på jobben som
Landslagsleder.
Nina Bergersen får tilbud om jobben i 1 år med
mulighet for utvidelse til 3 år.
Rekruttprosjektet:
Et talent prosjekt i agility.
KG ønsker å løfte rekrutt prosjektet. Det må mer
konkret informasjon ut på hjemmesiden. NKK adm
må informeres om prosjektet og det bør
anerkjennes av NKK.
Lavbudsjett prosjekt, ønske om å holde kostnader
nede.
Prøve å få til en knytning mellom LL og rekrutt
prosjektet.
Klubber kan melde inn et talent. Kanskje klubber
kan sponse sine talenter?
Er det mulighet til å søke om midler fra NKK? KG
diskuterer saken videre på neste møte.
Dommere til NKK 2018:
Vi må sette opp forslag til dommere på NKK
stevner i 2018. Vi ser på det på møte i februar.
Nordiske utstillinger:
Blir det «Nordisk Cert» på de nye Nordiske
utstillingene (tilsvarende CACIAG på Int. utstilling)?
Hvilken tittel vil dette evt. gi?
NM:
Hva om vi får arrangører til å søke om å få ha NM?
Må finne en helg som passer.
NM begynner å bli et stort arrangement. Har en
vanlig klubb mulighet og plass til å arrangere
dette? Vil det da være behov for å omstrukturere
NM? KG ønsker å beholde modell fra Drammen; en
agilityfest med konkurranser for alle
ferdighetsklassene. Saken må diskuteres videre.
Henvendelse Nordisk:
Det er kommet forslag på mail om at hvert land
kan stille med 2 lag på Nordisk. Dette ble diskutert
på NKU møtet i august. Danmark er sterkt i mot
dette og det ble vedtatt at man kun skal ha et lag
pr land.
Er det på tide å tenke nytt rundt nordisk? Hva med
Nordic open el. En helt annen konkurranse, men
har Nordisk slik vi kjenner det i dag utspilt sin rolle?

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

172017

Skrive forslag til svar, Linda.
Informere NKK om valget.

Linda

182017

Linda tar kontakt med
Christina

Linda

192017

KG

202017

Linda sender over oversikt
over de som har dømt NKK
stevner 2016 og 2017.
Kontakter administrasjonen
og spør om dette

212017

Utsatt til neste møte hvor
saken diskuteres videre

KG

222017

Harald lager svar.

Harald

Linda
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Saker
Kommende møter:
13 februar
13 mars
3 april
8 mai
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Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Linda Stensrud/referent

Side 7

