
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

16.11.2006 

 

 

Til stede:  

Robert Kristiansen, Kåre Norum, Per O. Bergan, Roy Robertsen, Ragnar Dekke, Svein-Harald 

Foss, Kjell Duedahl og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 39/06 Post 

 Mail fra sekretær i FKF til NKK v/Ole Arild Fosmo av 31.10. 

vedrørende nytt telefonsystem i NKK, og bekymring for at tilbudet til 

NKK’s medlemmer for bestilling av telefonmøter kan opphøre eller bli 

mye dårligere etter endret telefonsystem.  

 Mail av 31. oktober fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen 

vedrørende flere navn til interime valgkomiteer for NKK-regionene. 

 Mail av 1. november fra May Farbu, leder av Vefsen Jeger og Fisk, 

adressert til NKK med kopi til FKF. Henvendelsen gjelder opplising 

som hundklubb under NKK’s avd. Nordlands nettsider, på lik linje med 

for eksempel Hattfjelldal JFF. 

 Kopi av dommerautorisasjonsbrev av 9.11. fra NKK til de 11 nye 

dommere for fuglehundprøver. 

 Mail av 14.11. fra NKK vedrørende invitasjon til NKK’s avlsrådkurs 

27.-28. januar 2007. 

 Mail av 15. november fra NKK vedr. ilagt aktivitetsforbud for Simon 

Noel, 5179 Godvik, til og med 31. desember 2008. 

 Mail av 15.11. mottatt fra Sven J. Skårdal vedrørende det nyoppnevnte 

distriktsutvalget.  Brev til medlemmene med angivelse av utvalgets 

mandat og oversikt over ansvarlige for de inndelte distrikt var vedlagt.  

Utvalget har sitt første møte torsdag 30. november. 

 Kopi av brev fra Fuglehunden til distriktsklubbene vedr. stoff fra 

distriktene inn på egne klubbsider i Fuglehunden. Klubbene anmodes 

om å komme med innspill snarest om dette er aktuelt for deres klubb. 

 Møtereferat fra infomøte i NKK 14.11. hvor Jakthunddivisjonen var 

invitert til møte med HS i NKK i forhold til prosessen med ansettelse av 

adm.direktør.   

 

 

Sak 40/06 Terminliste vinteren 2007 

  Det var kommet inn tilbakemeldinger fra alle utvalg. 

 

  Sør-Vest: 

Utvalget konkluderte med at det er datokollisjoner i distriktet for 

nedenfornevnte prøver, men utvalget er av den oppfatning at alle prøvene kan 

avvikles: 

 



9.-11.3.:  

Prøvested:  Neseheia, Hallingprøven, Rjukan, Brandseth. 

Arrangør: AFK, Hallingdal FK, TFK, VFK 

 

23.-25.03.:  

Prøvested: Beitostølen, Sirdal, Rjukan, Filefjell 

Arrangør: NESK, RFK, TFK, VFK 

 

Det er ikke søkt om flere CACIT enn det som kan tildeles. 

  

Samordningsutvalget har foretatt en gjennomgående vurdering av situasjonen i 

distriktet når det gjelder jaktprøver og har kommet til at for å få fordelt 

arrangementene på en bedre og smidigere måte, foreslår de et 

møte/telefonkonferanse med de åtte arrangørene sommeren 2007.  FKF slutter 

seg til dette forslaget og berømmer utvalget for en meget god håndtering av 

problemene. 

 

Sør-Øst: 

Følgende arrangører hadde søkt om CACIT: 

 

Dato:  Prøvested:  Arrangør: 

17.-18.3. Sjodalen  Gudbrandsdal FK 

24.-25.3. Espedalen  Lillehammer og Omegn JFF 

24.-25.3. Kvikne   Østerdalen FK 

13.-15.4. Femunden  Hed-Opp FK 

 

Distriktet har 3 CACIT til disposisjon og det var søkt om 1 CACIT for mye. 

Samordningsutvalget foreslår at følgende prøve ikke tildeles CACIT: 

 

24.-25.3. Kvikne   Østerdalen FK 

Begrunnelsen for dette er at det er mange CACIT-prøver i regionen, klubben 

hadde kun 40 startende i VK, og det ble ikke kåret noen vinner i finalen. 

 

Styret er ikke enig i utvalgets vurdering, og ønsker å tildele CACIT til 

Østerdalen FK.  Lillehammer og Omegn JFF får da ikke tildelt CACIT i år, sett 

bl.a. på bakgrunn i arrangørens antall starter vinteren 2006 som var 99, mot 

Østerdalens vinterprøve som hadde 169 startende samt at de to arrangører har 

sammenfallende prøvedatoer.  Østerdalen FK har i flere år arrangert prøver 

med høy premieringsprosent, også i VK. At forholdene gjorde at ingen ble 

premiert i fjorårets finale, bør ikke være utslagsgivende.  

 

 Midt-Norge: 

Det er datokollisjoner i distriktet for følgende prøver: 

 

Dato:  Prøvested:  Arrangør: 

16.-18.3. Ålen   NBK 

23.-24.03. Ålen   NISK 

 

Utvalget er av den oppfatning at kollisjonene er uheldig og anbefaler følgende 

endring i terminlisten: 

Klubbene bytter helg, dvs.: NISK 16.-18.3. og NBK 23.-24.3. 



 

Klubbene er orientert om saken. NISK er enig, mens NBK ikke er helt enig. 

 

Styret forstår ikke problemet med kollisjon, da dette er en problemstilling 

distriktet har levd med i mange år. At klubbene på forhånd er blitt enige om 

datoer bør være utslagsgivende og utvalgets forslag støttes derfor ikke. 

 

Det er videre søkt om 8 CACIT, og det er 2 for mye i forhold til det antall 

distriktet har til rådighet.  Følgende søknader foreligger: 

 

Dato  Prøvested  Arrangør 

24.-25.2. Åfjord   Stjørna JFF 

03.-04.3. Aunegrenda  Trondheim JFF 

10.-11.3. Verdal   Inn-Trøndelag FK 

10.-11.3. Røros   Røros JFF 

16.-18.3. Lifjell   Namdal FK 

23.-25.3. Ålen   NISK (flyttes til 16.-18.3.) 

24.-25.3. Ørskogfjellet  Møre og Romsdal FK 

24.-25.3. Meråker  Nordenfjeldske FK 

 

Utvalgets innstilling var som følger, uten at dette var grunngitt: 

 

Disse arrangører tildeles ikke CACIT: 

Dato  Prøvested  Arrangør 

10.-11.3. Røros   Røros JFF 

24.-25.3. Ørskogfjellet  Møre og Romsdal FK 

 

Røros JFF har hatt noe ujevn kvalitet på terreng/fugl i de senere år. Møre og 

Romsdal FK har i flere år søkt om tildeling av CACIT. Fjorårets arrangement 

hadde en premieringsprosent på 27,14% og styret i FKF mener klubben nå 

fortjener en mulighet til å arrangere en Cacit-prøve. Dette betinger imidlertid at 

klubben flytter sin prøve til 17.-18.3. noe klubben er villige til. Stjørna JFF har 

hatt en noe ujevn kvalitet på sin prøve med bl.a. en premieringsprosent på 

16.85 i 2006. 

 

I alle år har det kommet flere søknader om Cacit i dette distriktet enn det som 

kan tildeles. Etter styrets mening bør nå klubbene og samordningsutvalget 

komme sammen og bli enige om en turnusordning slik at klubbene kan få en 

forutsigbarhet i forhold til sine arrangementer. Styret besluttet at følgende 

klubber i år ikke får tildelt Cacit: 

Dato  Prøvested  Arrangør 

24.-25.2. Åfjord   Stjørna JFF 

10.-11.3. Røros   Røros JFF 

 

Styret har via våre kontakter i Kongsvold-Hjerkinkomiteen fått henvendelse fra 

Statsskog som ønsker økt aktivitet i prøveterrengen på Dovre. Statsskog ønsker 

at det skal arrangeres en vinterprøve. Styret har vurdert saken og besluttet at 

det i år arrangeres en prøve i FKF`s regi som et prøveprosjekt. Prøven vil bli 

søkt avholdt 14.-15./4. Dette forutsetter imidlertid at det blir gitt dispensasjon 

fra bøndtvangsbestemmelsene av kommunene. 

 



Rana, Vefsn, Bodø, Salten: 

Det er ingen datokollisjoner i distriktet. 

 

Følgende arrangører har søkt om CACIT: 

 

Dato:  Prøvested:  Arrangør: 

17.-18.3. Saltfjellet  Bodø JFF/Salten FK 

24.-25.3. Umbukta  Rana JFF 

14.-15.4. Hattfjelldal  Vefsn JFF 

 

Det er opprinnelig 2 CACIT til disposisjon i distriktet, men FKF’s styre vedtok 

å øke antall CACIT for vinteren 2007 i distriktet til 3, også etter et sterkt ønske 

fra utvalget. 

 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 

Det er ingen datokollisjoner i distriktet. 

Det er heller ikke søkt om flere CACIT enn det som kan tildeles. (Antall 

CACIT til fordeling vinter på Troms og Finnmark er nå 8, da det er flyttet over 

en CACIT høst til vinter). 

 

Robert gir tilbakemelding til NKK om de foretatte endringer.  Ragnar er 

ansvarlig for å få terminlisten inn i Fuglehunden (manusfrist fellesstoff 30.11.). 

Husk på tekst på slutten av terminlisten: ”Til enhver tid oppdatert terminliste 

finnes på internet – se www.f-k-f.org eller www.nkk.no ”.  Roy sørger for at 

terminlisten  og referat i sak 41/06 tas inn på FKF’s webside, evt. link til 

www.nkk.no . 

 

 

Sak 41/06 Henvendelse fra Hed-Opp FK vedr. jaktprøve Dovrefjell 

Robert refererte brev av 12.11.06 oversendt fra Hed-Opp FK.  Klubben har sett 

på muligheten for å arrangere en jaktprøve for UK/AK senvinteren 2007 i 

samarbeid med Dovrefjell Fuglehundklubb.  Ved kontakt med Statskog ble de 

bedt om å få en uttalelse fra FKF om bruken av de tradisjonelle terrengene på 

Dovre til en slik prøve. I og med at FKF vil avvikle et prøveprosjekt med prøve 

i terrengene helgen før, vil dette bli avslått. 

 

Sak 42/06 NM Høyfjell/Vinter/Lavland – etablering av komite, mandat og 

fremdriftsplan 

Per har tatt kontakt med de foreslåtte medlemmer og fått tilbakemelding fra 

alle om at de har stilt seg positive. Han har utarbeidet en fremdriftsplan og 

denne vil bli diskutert på neste styremøte.   

 

Sak 43/06 Eventuelt 

 Det må velges ny deltaker til Norsk Derby etter Ellen B. Dobloug som går ut 

fra 2006.  Dette er det NKK som oppnevner og FKF vil komme med innspill på 

kandidat overfor NKK. 

 

Sak 44/06 Neste styremøte: 

 

   Torsdag 30.11.06 kl. 17.00-22.00 

   

http://www.f-k-f.org/
http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
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Ellen B. Dobloug 

referent 
 

 

 

 

 

 


