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Tid og sted: 08.05.2017, Skype 

Referent: Anette Mjøen 

Møteleder: Linda Stensrud 

 

Møtedeltakere Funksjon 
Tilstede 

 

Linda Stensrud Leder Ja 

Anette Mjøen  Ja 

Gondola Guttormsen  Ja 

Harald Schjelderup FCI representant Ja 

Eivind Bredo Fossum  Ja 

Jan Egil Eide  Ja 

Silje Johansen  Ja 

 
 

 

Saker Aksjonspunkter  

Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Møtereferat: 
Møtereferat fra 13. februar ble godkjent.  
 

  
Legges ut på nett snarest 

 

Linda 

Infosaker:  
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Saker Aksjonspunkter  
Nr Aksjon/Vedtak Ansvar 

Blåbærstevner: 
Vi har fått en henvendelse med innspill til 
aldersgrense på «blåbærstevner».  Blåbærstevner/ 
-klasser er uoffisielle og det er ikke regler for disse. 
Dette er heller ikke noe KG ønsker å regulere 
gjennom regelverket, men ser det kan være 
hensiktsmessig med noen anbefalinger. 
 
Anbefalinger for blåbærklasser: 

 Hopphøyder: 10-20-30 cm 

 Aldersgrense: 

 15 mnd aldersgrense – på blåbærstevne 
og ved blåbær på uoffisielle stevner 
(feks. klubbmesterskap) 

 På alle løp, også blåbær, på offisielle 
stevner anbefales det at regelverket 
følges mht alder – dvs 18 mnd  

 lette baner med slakke svinger  

 hindre: tunnel og hoppehinder  

 rette eller lett buede tunneler 

 anbefaler 10-15 hinderpasseringer 
Om tidtaking benyttes og om vegring dømmes er 
opp til arrangøren  
Vi forutsetter at det tas hensyn til hundenes 
velferd og sikkerhet. 

24-
2017 

  

Nytt regelverk: 
Administrasjonen har foreslått ytterligere 
endringer til regelverket. Forslagene ble 
gjennomgått: Tekst om uoffisielle løp/ stevner i 
kap. 2 endres til at man viser til retningslinjer for 
dette – øvrige endringer ble godkjent.  

01-
2017 

Melde tilbake til Adm. om 
dette  

Linda 

Dommerutdanningen 2017: 
Dokumentene fra arbeidsgruppen ble 
gjennomgått: 
Sette inn at det er teoretisk prøve på slutten av 
helg 2. 
Fjern at det er max 5 kursplasser 
Tekst endres til at utdanningen arrangeres etter 
behov og mulighet (ta vekk hvert 3.-4. år) 
Dømming av inntil 30 ekvipasjer på eksamen 
KG ønsker at informasjonen skal samles i 1 
dokument 

02-
2017 

KGs kommentarer meldes 
tilbake til arbeidsgruppen 
for dommerutdanningen.  
  

Gondola 

 

 

Kommende møter: 
5. juni (2. pinsedag) 19.00 

   

 
Anette/referent  


