
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

27.09.2006 

 

TELEFONSTYREMØTE 
 

Til stede:  

Robert Kristiansen, Per O. Bergan,  Roy Robertsen,  Ragnar Dekke, Svein-Harald Foss, Kjell 

Duedahl og Ellen B. Dobloug 

Forfall: Kåre Norum 
 

Sak 25/06 Referat fra forrige styremøte 14.3.06 

- Følge opp utdanning av instruktører. Godkjenningsrutiner m.m. 

- Følge opp svar fra Mattilsynet.  
Robert følger opp begge saker. 

  

Sak 26/06 Konstituering av styret. 

 

  Robert har sendt ut oppgavefordeling på styret for 2006-2007. 

  Oppgavene ble fordelt således: 

- Nestleder: Roy Robertsen. 

- Samordningsutvalg vedr. terminliste jaktprøver: Ellen. 

- Samordne el.dressur instruktører med NJFF: Kjell. 

- Regelverket Kongsvoldterrengene: Svein-Harald. 

- Gjennomføre forhandlinger med NKK om nytt avtaleverk: Robert/Per 

- Søke disp. for Kongsvoldprøvene: Kjell. 

- Utvikle årshjul for klubber/forbund: Ragnar 

 

Handlingsplan for 2006-2007 var utsendt pr. mail. 

Ragnar avklarer med NKK vedr. utvikling av webside og kommer tilbake til 

styret med informasjon om resultatet. 

 

Sak 27/06 Post 

 Rapport fra Kjell Duedahl vedr. møte i organisasjonskomiteen for VM 

11. februar.  VM 2006 arrangeres i Italia 6.-8. oktober 2006. I 2007 går 

VM i Belgia og i 2008 i Kroatia. Duedahl mener at FKF bør være 

tilstede i Italia under arrangementet, og ønsker en klarering av dette 

samt dekning av utlegg i denne forbindelse.  

 Mail fra Anders Simensrud, dommerutvalget kombinert, om at nye 

apportskjemaer er utarbeidet og vil bli tatt i bruk til sommerens 

apportprøver. Nytt jaktprøveprogram for apportprøver er utviklet i 

samarbeid med NKK 

 Referat av 3.4.fra møte mellom arrangørene av lavlandsprøver vedr. 

forskrift om hold og oppdrett av vilt. 

 Mail fra Per Kyrre Hall av 16.04. om at IS Hadselsøyas Buddy har 

bestått reintest. 



 Kopi av brev fra NKK av 18.04. til Harald Hartvigsen vedr. hans ønske 

om å bli entlediget som jaktprøvedommer for stående fuglehunder. 

 Kopi av brev fra Norges Skogeierforbund av 20.4.06 til Direktoratet for 

naturforvaltning  vedr. Direktoratets høringskriv av 5. ds. Om forslag til 

endring i forskrift om hold og oppdrett av vilt. Brevet er tidligere 

skannet og sendt styremedlemmene 

 Kopi av mail fra Gunnar Handberg av 30.04. vedlagt resyme fra NKK’s 

RS 29.04. 

 Mail fra Anders Lund 30.04. om at han ønsker å gå ut av FKF 

dommerutvalg for kombinerte fuglehundprøver. Som nytt medlem av 

dommerutvalget foreslås Bjørn Larsen, og som ny formann i 

dommerutvalget foreslås Anders Simensen.  Anders Lund ønsker å 

fortsette i NKK’s fagutvalg for kombinerte prøver en tid til. 

 Mail av 9. mai fra NKK vedr. ilagte disiplinærvedtak av Svenske 

Kennelklubben og Dansk Kennel Klub. 

 Mail av 9. mai fra NKK v/administrasjonssekretær Mette Johansen 

vedr. innvilget tilskudd til dommerutdannelse kr. 130.000,-, tilsvarende 

ca. 25% av innbetalt aktivitetsavgift for 2005. 

 Mail 9. mai fra Østfold FK vedr. informasjon om etablering av 

arbeidsgruppe i saken om forskriften som kan stoppe mulighetene til 

jakt og trening på utsatt fugl. 

 Søknad av 11. mai fra NISK avd. Troms v/Roy Robertsen om støtte på 

kr. 10.000,-  for gjennomføring av dommerkonferanse i Midt-Troms for 

dømming på skog. 

 Mail av 16. mai fra Randsfjord Fuglehundklubb  edr. Godkjenning av 

deres instruktører for hund/sau prøving samt ønske om utdanning av en 

ny instruktør. Det er gjort en henvendelse til NJFF uten noen avklaring 

og klubben ønsker tilbakemelding fra FKF hvordan de videre skal 

forholde seg med denne aktiviteten. 

 Mail av 16. mai fra NKK v/Vidar Grundetjern om at statistikker for 

fuglehundprøver for 2005 nå er klare og lagt ut på Internett. 

 Mail av 20. mai fra Dommerutvalget v/Jon Ivar Søhus vedr. NISK avd. 

Troms sin søknad om støtte til dommerkonferanse skog. 

 Kopi av brev fra NKK av 22.5. til Direktoratet for naturvaltning vedr. 

høring på revisjon av forskrift av hold og oppdrett av vilt hvor NKK 

ikke er medtatt som høringspart og ber om å bli oppført som sådan. 

 Mail av 25. mai fra lavlandsklubbenes arbeidsgruppe vedr. forskrifter 

for oppdrett og utsetting av vilt vedlagt arbeidsgruppas generelle 

kommentarer til høringsforslaget, undertegnet av lavlandsklubbenes 

formenn. 

 Mail av 2. juni fra NKK til Said Norton vedr. rapport fra Tromsø HK 

om at hunden P Skipsfjordhønas Biff har jaget rein på prøve og ikke 

tillates å delta på ytterligere prøver før de foreligger nytt bevis på at 

hunden er testet og funnet ”reinfri”. 

 Mail av 21. juni fra Anders Simensrud hvor han etterspør godkjennelse 

av hans overtakelse som leder for dommerutvalget kombinert og at 

Bjørn Larsen tar hans plass i utvalget.   

 Mail av 21. juni fra Dommerutvalget kombinert hvor det søkes om 

dekning av kostnader til innkjøp av pins for utdeling til de som oppnår 

full pott i apportdisiplinene (130 poeng). Det dreier seg om maks. 10 



stk. i året. Kostnad: kr. 12,- pr. pin. Dommerutvalget administrerer 

utsendelsen til de aktuelle. 

 Brev fra Nordenfjeldske FK av 22. juni med invitasjon til NM-høyfjell 

2006 på Kongsvold. 

 Kopi av brev fra NKK av 11. juli til Einar Jæger, 8522 Beisfjord, vedr. 

hans ønske om å bli entlediget som jaktprøvedommer. 

 Mail av 21. august fra Dommerutvalget v/Jon Ivar Søhus om at årets 

autorisasjonsprøve er gjennomført. 11 kandidater besto prøven. 

Dommerutvalget anbefaler styret å anmode NKK om autorisasjon for 

disse i henhold til oversendt adresseliste. 

 Brev av 8.05. og 03.08 fra Inn-Trøndelag FK v/formann Nils B. Skaar 

vedr. reduksjon i aktivitetsavgift/innføring av puncheavgift for 

resultater fra jaktprøver. ITFK  ber om at FKF tar saken opp på nytt 

med NKK, alternativt at FKF fremmer dette som sak på NKK’s neste 

representantskapsmøte og sørger for jakthunddivisjonens tilslutning. 

 Kopi av brev av 19.09. fra NKK til Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott 

vedr. autoriserte dommere som ikke er bosatt i Norge. Nils W. Nilsson 

og Åge Strømvoll er bosatt i Sverge og vil derfor ikke stå oppført som 

autoriserte dommere hos NKK for stående fuglehunder i Norge. 

Autorisasjonen opphørte i 1996, og deretter skulle en overføring av 

dommerautorisasjonene blitt gjort til Sverige på initiativ fra FA og 

dommerne selv. 

 Mail fra Jens Engen i FH med spørsmål om vi har oversikt over 

regionale fuglehundklubber. Ellen sender oversikt over dette til Jens 

Engen. 

 Innspill vedr. jaktprøveprogrammet samles sentralt og oversendes 

komiteen som har ansvaret for ajourføring/videreutvikling av 

programmet i samarbeid med NKK. 

 Trine Melheim har på vegne av NJFF utarbeidet en veileder for de 

foreninger som skal delta i kommunale forskrifter til hundeloven.  Det 

er viktig å sikre at hundeeierne interesser blir ivaretatt i de kommunale 

forskriftene. Etter 31.12.2006 er ikke lenger lokale forskrifter om 

båndtvang samt de politivedtekter som inneholder bestemmelser om 

hund gyldige. Det kan da ventes et ”rush” av lokale forskrifter frem mot 

årsskifte og utpå nyåret når kommunene oppdager at forskrifter 

mangler. Er man ikke på banen kan man risikere til dels svært strenge 

båndtvangregler og problemer knyttet opp mot hundetrening. For mer 

info kan følgende tilknytning benyttes: 
       

http://www.njff.no/index.php?file=article.html&object_id=36535&block_page=&
nav_expand_string=, 

 

Link til siden vil også bli lagt ut på FKF’s hjemmeside. 
 

 

Sak 28/06 Høringsuttalelse om jakt- og fangsttider. 

Robert har utarbeidet notat vedr. høringen. Jakthunddivisjonen lager 

høringsuttalelsen som var sendt styremedlemmene pr. mail.  Det er  punktet 

”samjakt” som er interessant for fuglehundfolket.  Robert sjekker om det er 

fornuftig  at det er kommunene som skal sette begrensinger på jakttid, eller  at 

det heller bør løftes til fylkesmannsnivå.  Robert utarbeider et forslag som 

sendes styremedlemmene for rask tilbakemelding. 

http://www.njff.no/index.php?file=article.html&object_id=36535&block_page=&nav_expand_string
http://www.njff.no/index.php?file=article.html&object_id=36535&block_page=&nav_expand_string


 Per informerte om at det nå er 3. år på rad at det er lite med rype på områdene i 

Agder og Telemark. Det bør gjøres et fremstøt mot kommunene om denne 

utviklingen, og Per gjør dette.  

 

Sak 29/06 Organisasjonssaken 

Hovedstyret i NKK har besluttet at stillingen som generalsekretær i det nye 

NKK skal utlyses. Stillingen gjøres om til administrerende direktør. Ingen i 

NKK skal miste sin stilling og beholde sin lønn. Raseklubbene må gå igjennom 

hvilke oppgaver NKK kan løse. Dessuten hvordan selve ledelsen i NKK skal se 

ut og hva man forventer av NKK i fremtiden. Dette bør gjøres i samarbeid med 

Jakthunddivisjonen.  Disiplinærsaker ønskes behandlet på jevn og lik måte for 

alle.  Det bør vurderes på hvilket nivå man ønsker dette behandlet. Svein-

Harald vurderer saken og kommer tilbake med et utspill til styret innen 30.10. 

 

 

Sak 30/06 Eventuelt. 

- Det må sendes ut en forespørsel til FKF’s medlemsklubber om noen av 

klubbene kan tenke seg å være vertskap for FKF’s 

representantskapsmøte i 2007. Tidspunktet vil bli ultimo mars. Ellen 

sender ut mail til medlemsklubbene. 

- FKF ønsker å sende en hilsen til Håkon Hasselgård i anledning hans 

sykdom. Ellen ordner dette. 

- Robert informerte om henvendelser vedr. NM Høyfjell, 

påmeldingsprosedyrer m.m. 

- Ragnar tok til orde for at man snart måtte begynne å tenke på revisjon av 

jaktprøvereglene som skal opp i 2008.  

- Vurdering av endret opplegg vedrørende avholdelse av NM: Det 

nedsettes en komite.  Per får ansvaret med å utvelge personer med 

nødvendige jaktprøvekompetanse for deretter å utarbeide et forslag som 

skal forelegges styret. 

- FKF’s diplom utstedes til de fire deltakerne som deltok i VM. Kjell 

oversender opplysninger om tekst og deltakere til Ellen. 

 

 

Sak 31/06 Neste styremøte: 

 

 Tirsdag 17. oktober kl. 1700 på Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen. 

 

   

 

.            

 

Ellen B. Dobloug 

referent 


