
PROTOKOLL FRA 

Fysisk Møte NKKs Kompetansegruppe for agility, 24. mars 2014 
Møtet holdt NKKs lokaler 18:00-21:30 

Til stede:  

 Jon G. Olsen, leder 

 Simon Noel 

 Roger Abrahamsen 

 Anette Mjøen 

 Kurt-Ove Steinset 
 
Forfall: 

 Marianne Mowe, NKU/FCI representant 

 Gondola Guttormsen 
 

 

 

Sak 24.03.2014 / 01: Protokoll fra møte 23.02.2014 

Vedtak: 
Protokollen fra møte 23.02.2014 godkjennes.  

 

Sak 24.03.2014 / 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. 

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

b) Representant fra agility til revisjon av utdanningsplan for Trinn 1  
Leder skulle forespørre Geir Ottesen om å representere KG for agility i dette arbeidet. Geir 
Ottesen sa seg villig til dette. 

Vedtak: 
KG for agility takker Geir Ottesen for at han kan bistå KG for agility og representere 
agility i arbeidet med revisjon av NKKs utdanningsplan for trinn 1. 

c) Utdanningsplan NKK trinn 2 agility 
Leder har vært i kontakt med administrasjonen, og den nye utdanningsplanen er nå lagt ut, 
datert 01.01.2014.  

Vedtak: 
KG for agility tar til etterretning at den nye utdanningsplanen for trinn 2 agility nå er 
publisert. 

 



PROTOKOLL: KG for Agility, møte 24.03.2014 

 

Side 2 

Sak 24.03.2014 / 03: NM-helg i agility 2014. 

Det er vedtatt at NM for agility i 2014 skal holdes under NKKs utstilling i Drammen 31. mai-1. 
juni. I år skal det legges opp til et utvidet arrangement, også for klasse 1 og klasse 2-utøvere. I 
forkant av møtet i KG ble det holdt et møte med teknisk arrangør Tønsberg hundeklubb og NKK 
for å gå gjennom praktiske og formelle side ved arrangementet. 
 
Vedtak: 
Avviklingen av det utvidede NM-arrangementet 2014 under NKKs internasjonale utstilling i 
Drammen 31. mai-1. juni skjer i henhold til konklusjon fra møtet mellom, KG, teknisk arrangør og 
NKKs administrasjon 24.03.2014. Informasjon om rammene for arrangementet bør publiseres på 
NKKs nettsted så snart som mulig. 

 

Sak 24.03.2014 / 04: Revisjon av NKKs nybegynnerkurs i agility – «Agility er gøy» 

NKKs nybegynnerkurs i agility «Agility er gøy» er sist revidert i 1999. Instruktørgruppa har 
begynt å se på arbeidet, og har behov for å diskutere revisjonsarbeidet i KG før den visere 
prosessen settes i gang. Heftet anses i nåværende form for mindre relevant, og 
instruktørgruppa ønsker å se på hvor stort behovet er for et slikt hefte, før arbeidet med revisjon 
eventuelt igangsettes. Det er betydelig arbeid med dette, og revisjonsarbeidet kan således ogsp 
være et ressursspørsmål. 
 
Vedtak: 
KG for agility ønsker å se en evt revisjon av heftet «Agility er gøy» i sammenheng med videre 
utvikling av instruktørsituasjonen for klubbene innen agility. Det arbeides videre med utvikling av 
instruktørsituasjonen i klubbene, revisjonen av heftet legges således inntil videre på vent. 

 

Sak 13.02.2014 / 05: Arrangørveiledning for agility-stevner 

KG har ønsket å lage en veiledning for arrangering av agilitystevner, men dette arbeidet har blitt 
utsatt på grunn av arbeidet med instruktørutdanningen og dommerkonferansen i 2013. Det er 
nå aktuelt å videreføre dette arbeidet. 
 
Vedtak: 
Dommergruppa i KG arbeider videre med utviklingen av en arrangørveiledning for agilitystevner 
med bakgrunn i den eksisterende veiledning for utstillingsarrangører og det foreløpige arbeidet i 
gruppa. I første omgang igangsettes utvikling av en innholdsdisposisjon, deretter fordeles 
arbeidet mellom dommerrepresentantene i KG. 

 

Sak 13.02.2014 / 13: ABEIDET I 2014 

Det er nå aktuelt å fordele og prioritere arbeidsinnsatsen for KG for denne funksjonsperioden. 

 Instruktørarbeidet i 2014 

 Framdriftsplan uttaksregler etc 
o Landslag – EO – NM – Crufts (jgo spør om 2015 og 16) ?  

 ….. 
 
Vedtak: 
Det videre arbeidet i KG prioriteres med utgangspunkt i den foreløpige diskusjonen i KG. Leder 
forbereder saken til diskusjon på neste møte i KG. 
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Side 3 

 

Neste møte 14. mai  

 

 

Jon G. Olsen 

02.04.2014 


