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Tid og sted:
Referent:
Møteleder:

13.02.2017, Skype
Linda Stensrud
Linda Stensrud

Møtedeltakere

Funksjon

Linda Stensrud
Anette Mjøen
Gondola Guttormsen
Harald Schjelderup
Eivind Bredo Fossum
Jan Egil Eide
Silje Johansen

Leder

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, fra kl 20.
Ja

FCI representant

Saker
Møtereferat:
Møtereferat fra 7-8 januar godkjent.
NKU møte:
Muntlig referat fra Harald fra NKU møte helgen 4-5
februar.
•

Det ble tatt opp igjen om antall lag til
nordisk. Det er stor uenighet i saken og
denne har nå blitt sendt til NKU sentralt.

•

På grunn av nye agility regler i Sverige ble
det diskutert opprykksnapp i mellom land.
NKU kom frem til at hvert land må ta stilling
til dette og lage sine egne regler.

•

Det arbeides med en bedre håndbok for
avholdelse av Nordisk, som vil gjøre det
enklere for arrangør og få mesterskapet i
en mer lik from i alle land.

FCI møte:
Muntlig referat fra Harald fra FCI møte 4-5 februar.
•

Tilstede

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak
Legges ut på nett snarest

Ansvar
Linda

Til info

Til info

Kommer en mer detaljert beskrivelse fra FCI
rundt hinderparken. Dette kan få betydning
for agility parken i Norge. Vi må oppdatere
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vårt regelverk med disse når de kommer
samt tenke på en overgangsordning for
Norge.
•

Finland har kommet inn under
idrettsforbundet og dette kan medføre
dopingkontroll av utøvere ol. under VM.

•

På møte ble det bestemt at hunder som
deltar på VM må være minst 24 måneder.

•

EO junior dommere: Martin Eberle(Sveits),
Romein Stein(Luxemburg) og Renan
Andrade Campos (Brasil)

Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Dommere 2018:
EO 2018 dommere: Irina Mackova, Svetlana
Zolotnikova pluss lokale dommere som ikke er
klargjort enda.
WM 2018: Nicolas Renauld, Andreas Silferberg
Kommende VM:
2018: Sverige
2019: Finland
2020: Estland
2021: Russland
Kommende EO:
2018: Østerrike
2019: Ikke klargjort enda
Dommerkomite møte i Hemer i Tyskland. 18-19
november. 2 dommere fra hver nasjon kan delta.
Måling:
Christl Faltner har hjulpet til med å lage målebrev
for oss. Vi bør skrive small, medium og large
istedenfor S, M og L for å ikke få misforståelser.
Lage eget skjema til kommisjonsmåling.
Skjemaet må ut på NKK sine sider snarest og
dommere må informeres. KG lager skriv om de nye
målereglene som sendes ut til dommere og
utøvere.
Legge ut skjema på NKK sine sider.

052017

Anette lager skriv til
dommere og utøvere
snarest.

Anette &
Linda
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Nr

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

Dommerutdanningen 2017:
Mottatt oppdatert forslag til dommerutdannelse.
Må gås igjennom og sendes til SHK for
godkjenning. Kommentarer sendes i løpet av uke 7.
Første helg vil være 23-25 februar 2018.
Dommere NKK-konkurranser 2018:
Eget vedlegg utfylt

022017

Hva er lov etter disk:
KG ved Jan Egil har lagd skriv som har blitt
godkjent. Legges ut på KG agility raskest mulig.
Sender også til alle dommere til informasjon.
Opprykk i Sverige:
Linda har lagd forslag til skriv som er godkjent av
KG. Dette publiseres snarest.
Videreutdanning av dommere:
I et forsøk på å finne ut om dommerbruk i Norge
og hva KG kan gjøre for å hjelpe til med
etterutdanning av de Norske dommerne ol har KG
lagd en spørreundersøkelse som sendes ut til alle
klubber som arrangerte ag stevner i 2016.
Nytt regelverk:
I forbindelse med nytt regelverk, ønsker KG å lage
en brukerveiledning for ag stevner som skal
inneholde noen enkle skjemaer til bruk for
arrangører. KG ønsker å lage et skjema som skal
sendes dommeren i forkant av stevne med nyttig
informasjon som dommer trenger. Første utkast
ble diskutert og bør forbedres.
Må purre på adm og høre om de kan hjelpe til med
å skrive følgebrev til reglene våre. Må få ut
regelverket så snart som mulig.
Henvendelse angående lag:
En medium ekvipasje har blitt målt ned til small. Vil
denne beholde NM napp for laget den gikk på.
KG mener at laget medium får beholde sine NM
napp men at ekvipasjen som har blitt målt ned ikke
kan beholde sine napp. Dette pga at dette er en lag
konkurranse og denne ekvipasjen har ikke deltatt
på noe lag i small enda. Ekvipasjen trenger 2 nye
napp til NM i small.
Kommende møter:
13 mars
3 april
8 mai

122017

Må legge ut om utvidet frist
for søknad og informasjon
om oppdatert utdannelse
så fort denne er godkjent av
SHK.
Linda
Sendes over til adm for å
forespørre dommere for
2018
Linda
Skriv godkjent, legge ut på
KG ag informerer siden.

082017

Legges ut på NKK og KG AG
informerer siden snarest

Linda

012017

Nytt forslag utarbeides til
neste møte.

Linda

232017

Sender over svar til adm
som svarer på hend

192017

Gondola/KG

152017
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