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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
Møtereferat fra 18.01.2016 godkjent. Referat fra 
28.01.2016 ikke klart. Godkjennes på mail.  

 Leder skriver ferdig referat 
og oversender adm så fort 
det er godkjent.  

Linda 

Infosaker:  
KG har mottatt henvendelse fra Hundeklubb. KG svarer 
så fort som mulig.  
 

 
01-
2016 
 
 

 
Svar oversendt 
administrasjonen for 
utsendelse. 

 
Linda 
 
 
 

Referat FCI møte: 
KG fikk reiserapport fra FCI møte fra Harald. 
Mange endringer i reglene og arbeidet ble ikke ferdig på 
dette møtet.  
Ny Spansk dommer til AWC i Spania 2016 ble utnevnt, 
nye dommer Jose Luis Alvarez.  
Alle hunder til EO i Frankrike må meldes på med Chip 
nummer. Årsak er koordinering av måling av høyde i 
mesterskap. 
JEO i Slovakia 2016  http://eojunior2016.skiper.sk/ 

EO i Frankrike 2016  http://www.eo2016.ceacr-npdc.net/ 

15 minutters gange fra hotell Boston til arenaen.  
Reise til Zaragoza var enkel. 1,5 time med hurtigtog fra 
Barcelona.  
For mer informasjon må vi vente på det offisielle 
referatet fra FCI.  

 

04-
2016 

 
 
 
 
 

Linda 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Ja 

Harald Schjeldrup FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Silje Johansen  Ja 

  

http://eojunior2016.skiper.sk/
http://www.eo2016.ceacr-npdc.net/
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Henvendelse hinderhøyde på konkurranse:  
KG har fått en henvendelse angående dommers valg av 
hinderhøyde. KG har diskutert saken og er enstemmig i 
at ingen regler brutt. Dommer setter høyde ut i fra 
regelverk og vurderer forholdene i banen som f.eks 
underlag.  

05-
2016 
 

KG lager svar på 
henvendelsen og adm 
oversender svar.  

Linda  

Henvendelse angående lag ekvipasje kvalifisering til 
NM:  

KG har mottatt en henvendelse, angående «Deltakerne på 
lag må kvalifisere seg personlig i lagklassen”.  

KG hadde en lignende henvendelse før NM i fjor. Der tolket 
KG regelverket dit hen at det er ekvipasjen (hund+fører) 
som kvalifiserer seg til lagklassene mens det er ingen 
begrensning på fører i individuelle klasser.  

KG ser at regelverket kan være utydelig med hensyn til 
dette og tar det med til regelrevideringskomiteen for å 
forbedre dette i nytt regelverk. 

08-
2016 

Linda sender over forslag til 
svar til KG før Adm sender 
svar på henvendelse. 

Linda 

Henvendelse dømming av startprossedyrer: 
KG fått en henvendelse på fb angående startprosedyrer. KG 
har fått oversendt en video av starten.  
KG har diskutert saken og ønsker å henvise til regelverkets 
punkt 4.3. KG vil poengtere at det kan forekomme nyanser i 
denne vurderingen og at fører som opererer i gråsonen vil 
kunne risikere å bli diskvalifisert. Det er dommeren jobb å 
vurdere i hvert enkelt tilfelle.  

09-
2016 
 

Jan Egil skriver forslag til svar 
som sendes ut til KG før 
publisering.  

Alle 

Evaluering dommerutdanning: 
KG ønsker å ta en evaluering av dommerutdanningen. 
Gondola gjør en henvendelse til Jon om det er foretatt en 
evaluering av fjorårets utdanning.  
Det er ønske om at alle dommerne i KG er med på dette 
samt kanskje en av de som gikk utdannelsen i fjor.  
Revidere krav for opptak innen neste møte slik at vi kan 
publisere dommerutdanning 2017.  

 

10-
2016 
 

Gondola blir leder av 
gruppen som jobber videre 
med dette. Gondola kaller 
inn til møte.  

Gondola 

Dommerutdanning 2017: 
Ny dommerutdanning starter opp i 2017 
Eksamen tidspunkt blir vurderes endret slik at man 
slipper å være avhengig av innendørs lokaler for 
utdanningen.  

16-
2015 

KG publiserer info om 
dommerutdanningen så fort 
som mulig. Ønsker at 
komiteen for evaluering ser 
på krav for opptak om noen 
må endres her.  

Linda 
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Crufts deltagelse 2016: 
KG ønsker å legge ut forespørsel om noen kl 3 utøver 
ønsker å reise til crufts.  
Pga sykdom er det ledig plass for ekvipasje som kan reise til 
crufts. Deltager må betale alle utgifter selv.  
Da det er kort tid igjen, er det hensiktsmessig at de som er 
interesserte kan melde seg. Hvis flere ønsker å reise, vil 
utøvere fra finalelisten i NM prioriteres, høy plassering – 
høy prioritet. 

 

26-
2015 

Linda forespør 
administrasjonen om dette. 
Anette lager forslag til 
annonse. 

Linda & 
Anette 

Videreutdanning dommere: 
Det er sendt ut en henvendelse til alle ag dommere om 
man ønsker å opprettholde autorisasjon ol. Vi har i dag 
26 dommere og flere av disse er ikke aktive.  
KG bør se på en videreutvikling av dommere i Norge, slik 
at vi får benyttet alle de dommerne vi har. Dette bør 
være noe utenom dommerkonferansen. Det finnes ingen 
midler til en slik utdanning så dette må evt bekostes av 
den enkelte.  
KG arrangerte et seminar/kurs for trinn 2 og 3 
instruktører. Kan man gjøre noe ala det til et 
dommerseminar også? 

11-
2016 

KG jobber videre med saken 
på neste møte.  

Alle 

 
Linda Stensrud/referent  


