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Aksjon/Vedtak
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Møtereferat:
Referat fra sist møte ikke ferdig.
Infosaker:
Administrasjonen har funnet at Agilityreglene er
motstridende mht. NOX hunder og NM. Ettersom
NM-tittelen nå er stambokberettiget kan ikke NOX
hunder delta.
Adm. viser også til et HS-vedtak fra 2008 som sier
at NOX hunder ikke kan delta i NM.
Klubbene bes om å uttale seg om de ønsker at NOX
hunder skal kunne delta på NM ifb. høring av nytt
regelverk.

Spørsmål om det går bra å starte på NKK Oslo med
en EKG maskin festet på kroppen da leger ønsker
måling under konkurranse.
KG har ingen innvendinger mot dette

252017

Linda formidler dette til
administrasjonen, som
svarer vedkommende

Linda
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Nr
Store forskjeller i standardtider på konkurranser
KG har fått henvendelse om standardtider brukt på
konkurranse. Det oppleves at det noen ganger
settes veldig strenge standardtider.

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar

262017

Sende svar til Frøydis

Linda/Adm

022017

Anette finpusser på
dokumentet etter
anvisninger fra forrige
møtet

Anette

272017

Kontakte adm for å
undersøke muligheten til å
innføre det fra 2018.

Linda

Svar: Dette er innenfor regelverket, og det er opp
til dommeren og dennes skjønn å fastsette
standardtid.
Dommer vurderer forhold som f.eks underlag og
baneutforming når denne setter standardtider (og
hinderhøyde). Dommerens kan også velge å la
tiden være en av vanskelighetene i banen.
KG kan ikke instruere dommere til hvordan dette
gjøres, så lenge regelverket følges
Dommerutdanningen 2017:
Dommerutdannelse 2017 – Det er opp til KG å
sette antall deltakere på utdanningen og hvordan
dok. skal se ut.
Jon ønsker ikke hovedansvaret hvis det er over 5
deltakere, men han kan forespørres om oppdrag i
fbm utdannelsen – foredrag ol.
Det er lenge siden det er annonsert at
dommerutdanning er på gang.
Dommerutdannelsen bør profileres i miljøet på
nytt. Dokumentet legges ut og påmelding åpnes
Måling av hunder på LL
Landslagsledelsen ønsker å etablere en praksis for
måling av alle hunder som deltar på
landslagsuttaket. Dette for å unngå situasjoner
hvor norske hunder blir målt inn i annen klasse på
mesterskap.
Kommisjonsmåling av alle? Også de som allerede
er kommisjonsmålt?
KG mener det er hensiktsmessig med en ekstra
måling ifm. LL uttak for å unngå at hunder blir målt
opp eller ned på mesterskap – og dermed ikke får
delta. Dette må i så fall også inn i landslagsreglene.
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NM 2017
Follo har kontroll på arrangementet. Follo
håndterer NKK konkurransen på lørdag + NMfinaler på søndag, Drøbak har også i år ansvar for
klasse 1 og 2 finalene på søndag.
Nina B, som er speaker på NM, har kontaktet
Anette for å få laget et regneark som kan brukes til
resultatservice under finalen.
Anette lager et regneark som håndterer både
startlister, fortløpende resultatservice og
resultatlister for finaledagen
Kommende møter:

Aksjonspunkter
Aksjon/Vedtak

Ansvar
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Anette/referent
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