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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Godkjenning av referat: 
I utsendt møtereferat fra 14.09.2016 mangler en av 
sakene. Nytt referat sendes ut på mail  
Infosaker: 
Junior EO er dette noe NKK kan arrangere. Harald har 
foreslått at dette kanskje er noe vi kan gjøre. Junior EO i 
2018 vil gå i Nederland. Kanskje Norge kan søke om 
2019?  
 

KG er positiv til å se nærmere på dette 

 

 Gjennomgås pr mail Linda 

Møtedeltakere Funksjon Tilstede 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Ja 

Harald Schjeldrup FCI representant Nei 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja fra 20.30 

Silje Johansen  Ja 
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Regelverk måling av hunder: 
Det har vært flere saker i det siste vedr. måling og om-
måling av hunder. Det er også stor usikkerhet i miljøet 
om hvem som kan måle hund. Reviderte agilityregler 
kommer ikke før i 2018, men det er behov for tydeligere 
regler så snart som mulig. 
Administrasjonen vil på neste møte i SHK be om tillatelse 
til å revidere kapittelet om måling av hund så snart som 
mulig.  
 
Linda og Anette avtaler møte med Administrasjonen for 
å lage et forslag til nye regler ang. måling.  
 
Hva mener KG om «grensehunder», feks 43-45 cm? I 
Sverige har disse i en tid kunne velge om de starter i 
Large eller Medium.  
KG ønsker ikke å ta noen beslutning vedr. dette nå. Det 
tas opp igjen ifm. «hovedrevideringen». 

32-
2016 

Linda og Anette avtaler 
møte med Administrasjonen 
for å lage et forslag til nye 
regler ang. måling.  
 

Linda 
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Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Ag regelverket: 
I forbindelse med KGs høringsforslag til nytt regelverk 
mener Administrasjonen enkelte punkter først må 
behandles i SHK. KG bes om å gå gjennom kommentarer 
fra Administrasjonen og bekrefte hva vi vil ha behandlet: 

 Kan en dommer dømme egen hund/ familie/ 
ektefelle/ samboer/ partner   

 Om en dommer kan gå med andre sine hunder   

 Kan en dommer konkurrere samme dag som den 
dømmer  

KG ønsker at alle 3 punktene tas opp til behandling i SHK. 
Som de andre hundesportene har også agility sin 
egenart. I agility vil det i vesentlig mindre grad, enn hos 
utstilling/ andre hundesporter, brukes skjønn og «smak 
og behag» feks. hvordan dommeren mener øvelsen 
ideelt sett skal se ut.  
På VM kan dommer dømme familie. 
KG mener at det er viktig at dommere er en del av 
miljøet. KG ønsker at dommerne skal være aktive og 
ønsker å legge til rette for dette.  
Hvordan er det rundt om, med regler for hvem en 
dommer kan dømme og konkurrere samme dag som 
man dømmer? 
 
I dagens regelverk står det under NM:  
«Hunden må være over 18 måneder og være registrert i 
NKK, NOX eller annet register godkjent av NKK.» Dette 
stemmer for selve NKK-konkurransen, men for finalene 
bør det spesifiseres at hunden må være norsk.  
 
Teksten i høringsforslaget endres til «Hunden må være 

over 18 måneder, være registrert i NKK/ NOX og bo i 

Norge.» eller tilsvarende tekst.  

21-
2016 

Linda skriver svar til 
Administrasjonen/ SHK, der 
vi ber om at dette 
behandles i SHK. 
Gondola og Jan Egil sjekker 
regler på dette rundt i 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anette kontakter 
Administrasjonen for å høre 
om teksten er tilstrekkelig 
eller om de har forslag til 
tekst 
 

Linda 

Dommerutdanning 2017: 
Jon G Olsen har sakt ja til å ta jobben som instruktør 
samt sitte i komiteen som skal se på 
forbedringspotensialer i utdanningen. Dommerne som 
tok utdannelsen sist har kommet med tilbakemeldinger 
som blant annet komiteen skal vurdere. Komiteen har 
startet og jobbe og utdannelsen starter opp i aug-sept 
2017.  

28-
2016 

Informere ut om at vi 
starter opp ny 
dommerutdanning i 2017 

Linda 
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Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

FCI møte, rapport fra Harald: 
Da Harald ikke var til stede så ble rapporten fra FCI møte 
lest igjennom. Harald har tatt over Marianne Mowe sin 
oppgave i målekomisjonen i FCI. KG ønsker derfor at 
Harald gir mer utfyllende informasjon rundt måling ved 
neste KG møte.  

33-
2016 

 Linda 

NKU møte: 
Utsatt til neste møte. Ikke mottatt referat fra de siste 
møtene. 

27-
2016 
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Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Evaluering av LL regler:  
KG gikk igjennom resultatene av svarene vi fikk inn på 
spørreundersøkelsen om LL regler og hvordan uttak har 
fungert i 2016. Alle som deltok på LL uttak i 2016 fikk 
mulighet til å svare på spørreundersøkelsen. 
Spørreundersøkelsen var anonym.  
 
Spørsmålene var som følgende: 
 

1. Det ble gitt 100 p for feilfritt løp, 50 p for 5 feil og 
20 p for 10 feil. 
Svar: 86 % mente at dette fungerte bra. 12 % 
mente det var for mange poeng til de som IKKE 
var feilfrie 

2. 1 tidspoeng = 0,1 sekund 
Svar: 71 % mente at det fungerte bra. 22% mente 
det burde være mildere tidskrav og at man mister 
færre poeng.  

3. Krav om 2 poenggivende agilityløp og 1 hoppløp 
Svar:65% mente det fungerte bra. Resterende 
delte seg likt mellom de andre svaralternativene.   

4. Tidspunkt 
Svar:51% fungerte bra, 35.3% mente det burde 
være i mai juni og resterende mente kun juni 

 
Det var mulighet til å komme med egne kommentarer til 
slutt og de som gikk igjen flest ganger var at man ikke 
ønsket uttak i april da dette var for tidlig. Dette 
gjenspeilet ikke helt at 51% mente det fungerte bra. Men 
det var kun 21 personer som la igjen egen kommentar. 
Videre var det ønske om uttak på lik linje som Sverige. 
Noen kommenterte også at man burde få poeng for løp 
med 15 feil da disse i dag blir likestilt med disk løpene.  
 
Ut i fra tilbakemeldingene vurderte KG at vi ønsker å 
beholde uttaksreglene uendret slik at man får prøvd det 
over et par uttak for å se hvordan resultatene blir. Om 
man skal endre allerede etter et år gir man ikke systemet 
en sjanse. Målet er å sende gode raske ekvipasjer til 
mesterskap som har mulighet for å hevde seg på høyt 
nivå.  

30-
2016 
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Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Uttaksstevner 2017:  
Mottatt 6 søknader om å avholde uttak.  
KG la vekt på tilbakemelding fra utøvere, tidspunkt, 
underlag, dommere og geografi.  
Etter diskusjon ble et enstemmig KG enig om  

- Nannestad 20-21 mai 
- Nidaros 17-18 juni 

16-
2016 

Linda lager svar som sendes 
ut til klubbene før det 
legges ut på KG Ag 
informerer siden.  

Linda 

Kommende møter: 
- 9 november 
- 7 desember 

Møte helg foreslått 7-8 januar 

   

 
Linda Stensrud/referent  


