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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 09.05.2016 ble godkjent. Møtereferat 
fra 25.04 godkjennes.  

 Publiseres snarest Linda 

Autorisering av dommer: 
KG autoriserte Maia Fossum til agility dommer etter å ha 
bestått ny dommereksamen.  
 

23-
2016 

Linda oversender til adm.  Linda 

Evaluering av dommerutdanning: 
Dommerne i KG har startet med evalueringa v 
dommerutdanningen. Som første punkt ble de generelle 
kravene man må ha for å kunne søke om å bli dommer 
gjennomgått og vedtatt.  
Kravene oppdaterer til følgende:  
Anbefaling fra egen klubb med bekreftelse på at man har 
utført følgende oppgaver på en offisiell konkurranse: 

- Ringsekretær (ansvarlig i ringen) 
- Innroper 
- Skriver 
- Øye 
- Resultat ansvarlig/data 

10-
2016 

Ber om å få tilsendt det som 
har med dommer 
utdannelsen å gjøre fra adm 
slik at iv kan få oppdatert 
kravene.  
Må det oversendes SHK for 
godkjenning? 

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 4 måneder regel skal inn i regelverket igjen.  
 
2.6.5 KG er uenig i belønning i målområdet. Flertallet 
ønsker å tillate dette, mens mindretallet mener dette er 
påvirkning utenfor ringen. 
 
2.9 KG enig i enten og uansett.  
 
3.1.1 Enighet om resultater skal strykes siste 6 mnd. Be 
om uttalelse på høringen. 
 
3.2.1.2 må diskutere overgangsordning 
 
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.  
3.2.2 Lagklasser, kvalifisering i både ag og hopp. Står 
under NM reglene. Kvalifisering fra to løp hopp eller ag 
eller et av hvert.  
Lag skal tilhøre klubb som tidligere 
 
Kapitel 4 ingen kommentarer til forslag. Tatt med 
angående pølse ol fra kommende FCI regelverk.  
 
6.4 Omløp lagt til hva som skjer ved omløp og banen er 
fjernet.  
 
Ref fra SHK om stambokberettiget. Hvordan blir tittelen? 
Kontrollere dette med NKK administrasjonen. Tas inn i 
regelverket.  
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 

Anette oppdaterer reglene 
ut i fra diskusjon.  
Mål å få ut regelverk på 
høring før sommeren.  
Følge med et brev som 
forklarer noe om de 
viktigste endringene.  

Anette 
og Linda 

 
Linda Stensrud/referent  


