
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

RADISSON SAS HOTELL, GARDERMOEN 

 

30.11.2006 

 

 

Til stede:  

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

Foss, Kjell Duedahl og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 45/06 Post 

 Mail av 23. november fra Vestfold Fuglehundklubb v/Roar Karlsen 

med spørsmål om økonomisk støtte til opplæring/kurs av nye rekrutter 

for å arrangere jaktprøver, også på det nye jaktprøveprogrammet. 

Mailen er sendt i kopi til Jakt- og brukshundavdelingen i NKK. FKF 

synes at klubbens tiltak for å lære opp nye rekrutter er god, men dette er 

en aktivitet som klubben selv må finansiere. Inntekt/utgift i forbindelse 

med jaktprøvearrangment/skolering er et klubbanliggende.  

 Mail av 23. november fra May Farbu, leder for Vefsen JFF, 

fuglehundgruppa vedr. forholdet mellom distriktsklubber, NJFF og 

NKK.  Hun har pr. i dag et forklaringproblem overfor sine medlemmer 

om hvorfor de skal stå tilknyttet både FKF og NJFF, idet det oppleves 

som en klar ulempe i forhold til ”uavhengige” fuglehundklubber og 

raseklubber, og ønsker en tilbakemelding på hvordan forholdet kan 

løses. FKF har pr. i dag ikke kjennskap til innholdet i 

samarbeidsavtalen mellom NJFf og NKK. Når den foreligger, så vil 

avtalen bli gjennomgått og saken vurdert. 

 Mail av 27. november fra Tom Erik Øygard med tilbud om å lage en 

oversikt over jaktprøveresultatene gjennom flere år, som kan fungere 

som en slags resultat-/statestikkservice til FKF’s 

medlemsklubber/avlsråd raseklubber. Det ønskes tilbakemelding fra 

FKF’s styre om dette kan være av interesse.  Ellen tar kontakt med 

Øygard mht hvilke kostnader dette vil innebære og oversikt av hva en 

slik statistikk kan omfatte.  Raseklubbene underrettes. Ragnar mente 

dette var en sak for Raseutvalget i FKF og vil ta saken videre. 

 Mail av 27. november fra Anders Simensrud vedlagt årsrapport fra 

dommerutvalget kombinert 2006. 

 Mail av 27.11. fra NKK vedlagt brev vedrørende disiplinærvedtak fattet 

av Svenska Kennelklubben. 

 Mail av 29. november fra NKK vedrørende oppnevnelse av interim 

Valgkomiteer i NKk’s regioner.  Ut fra listen ser det ut til at det finnes 

medlemmer fra ”fuglehundfolket” i så å si alle regioner. 

 .Høringsbrev fra Mattilsynet i forhold til ny forskrift vedr. bruk av 

strøm ved trening av hund.  Frist for å gi uttalelse  er ikke påført. 

Unntak for nødvendig aversjonstrening av hund mot jaging av beitedyr, 



rein og klovvilt når trening utføres av godkjent instruktør. på sau, 

klovdyr, rein m.m under overvåkning av instruktør. 

 Påmelding til informasjonsmøte 5. desember i NKK vedr. den nye 

organisasjonen.   Fra FKF stiller Ragnar og Ellen.   

 Ny forskrift om hold og utsetting av fugl. Robert har vært i kontakt med 

direktoratet.  Det vil bli forbud, men det vil bli unntak for 

lavlandsprøver. Hva gjelder trening vet vi ikke helt sikkert hvordan det 

vil bli. Forskriften blir nok fastsatt i løpet av året.   

 

 

Sak 46/06 NM Lavland/Høyfjell/Vinter 

 Alle forespurte kandidater har sagt seg villig til å være med i komiteen. Forslag 

til fremdriftsplan er satt opp og fremlagt. Komiteen må være ferdig med 

arbeidet i løpet av november 2007.  Per gjennomgikk fremdriftsplanen.  Medio 

mai /juni 2007 sendes forslagene til høring i klubbene med en måneds frist for 

tilbakemelding. Det er også ønske om at NM Skog også blir tatt med i 

komiteen, og forespørsler til ønskede kandidater vil bli sendt ut. . 

 

Sak 47/06 Valgkomiteen FKF 

 Håkon Hasselgård er gått bort, og det må inn en ny person i komiteen.  Robert 

har snakket med Fredrik Aalerud og han sa seg villig til å gå inn i valgkomiteen 

frem til neste RS.  Webjørn har sagt villig til å være leder av komiteen.  Ellen 

orienterer komiteens medlemmer.   

 

Sak 48/06 Tildelte oppgaver 

 

 Robert: 

  Organisasjon: Ole Arild Fosmo blir spesialkonsulent i NKK.  Vi vet ikke helt 

når ny AD starter, men høyst sannsynligvis 1.1.07.  Fire personer går ut av 

styret, og det er viktig at vi kommer med forslag til nye kandidater til de ledige 

styrevervene. 

  Gjennomføre forhandlinger med NKK vedr. nytt avtaleverk: 

Robert har vært i kontakt med Ole Arild Fosmo. Sak for HS i NKK 15. februar 

2006, notat, ble fremlagt av Fosmo. Forslag til delegasjonsfullmakt ble 

gjennomgått av Robert.  Vi må få en fast medlemsavtale samt et sidedokument 

som avgjør hva NKK skal gjøre og vi skal gjøre.  Det er sidedokumentet som 

det blir aktuelt å reforhandle.  Robert skanner dokumentene og sender dette  til 

styret.   Det arbeides videre med saken og  innspill sendes over til NKK.  

 

  Roy: 

  Kvalitetssikring: Skjema rapport fuglebestand: Ved ferdig registrering av  

prøveskjemaer, tilbyr jaktprøveprogrammet to typer statistikker: Rasestatistikk 

og partistatistikk.  Disse oversikter inneholder de opplysninger FKF trenger for 

å kvalitetssikre prøvene, og rapportdelen på skjemaet til FKF behøver ikke  

fylles ut heretter. 

Hjemmesider: Roy jobber fortløpende med siden, bl.a. Info-permen med 

påføring når innholdet sist blir oppdatert. 

Spre nyheter på hjemmesiden er fortsatt tungvint. Det må tas i bruk et nytt 

verktøy som gjør dette lettere.  Det som brukes nå har gått ut på dato. Styret må 

ta standpunkt til hva skal siden inneholde, hvilket system skal velges og det må 

være enkelt å legge inn informasjon.  Det fremarbeides et forslag som 



oversendes styret.  Det må samtidig avsettes penger til omorganiseringen. Roy 

har fått tilbud på ca. kr 25.000,- ex. mva.  for å istandsette siden. Roy 

forhandler prisen og kommer tilbake. 

 

Kåre: 

FCI-regelverk: Regelverket er oversatt fra fransk av Kjell.  Kvalitetssikres av 

Svein-Harald.  Reglementet vedr. St. Hubertus ble også fremlagt.  FCI-reglene 

skal innarbeides i de nye jaktprøvereglene som skal gjelde fra 1.1.09.   

Dommerutvalget: 

Det blir samling 27. januar på Gardermoen, hvor man vil diskutere bl.a. 

dommerutdannelse. Autorisasjonsprøven 2007 blir 12.-15. august og  

dommersamling 10.-12. august. 

Forslag til dommere semifinale/finale NM vinter 2007: Kåre forela forslag 

på dommere til NM Vinter. Forespørsel sendes ut fra FKF’s sekretariat med 

kopi til arrangør. 

 

Ragnar: 

Sider i Fuglehunden: Må sjekke at siden er korrekt. Annonse årets hund og 

unghund i ”Fuglehunden” er innsendt. Frister for innsending av forslag til 

revidering av jaktprøvereglene. 

Det har vært lite reaksjoner fra raseklubbene vedr. raseutvalget og arbeidet går 

noe tregt. Det kynologiske ansvar er snart på plass.  

Blir liste over utstillinger 2007 lagt ut i Fuglehunden? Ragnar sjekker. 

Årshjul for klubber og forbund: 2008: Forslag til ”Temamøte” fredag på FKF’s 

RS i forhold til struktur på årsmøtene fremover. 

 

Svein Harald: 

Internkontroll: Kontoutskrift fra banken – sendes fra Ellen. 

Regelverk Kongsvollterrengene: Gammelt regelverk foreligger fra ca. 1979-

80. Dette er det vanskelig å finne igjen.  Svein-Harald tar kontakt med Arne 

Hovde og arbeider videre med saken. 

 

Kjell: 

El-dressur: Har tatt kontakt med  NJFF og fått brev tilbake som ble referert.  

Kjell følger opp saken videre.  Sjekke ut vår dispensasjon om el-dressur.  Ellen 

sjekker også i tidligere korrespondanse. 

Kongsvollterrengene: 
Søknad vedr. Kongsvollterrengene gjelder ut 2007. Ellen sjekker med arkiv om 

forrige søknad. 

 

Sak 49/06 Prøvedatoer høsten 2007 

Styret i FKF anbefaler at det ikke gis dispensasjon for prøver som søkes 

avholdt før 21. august.  

 

  Prøvedatoer for Kongsvoll: 

  24.-26. august  : Nordenfjeldske FK 

  31.august- 2. september;  Norsk Pointerklubb 

  22.-24. september:   Norsk Derby/Trippel Norsk Gordonsetterklubb 

  27.-30. september:   NM Høyfjell Norsk Engelsksetterklubb  

   

 



Sak 50/06 Årsberetning 2006 

  Oppgaver blir å fordele i forhold til fjorårets liste med noen korreksjoner. 

 

Sak 51/06 Eventuelt 

- Ny tidsfrist for innsending av medlemskontingent FKF: 

      Endrer fristen fra 28.2. til 31.1. Medlemmene blir underrettet. 

- Teknisk arrangør for FKF’s GF 2007. Kjell undersøker med 

Pointerklubben/Engelsksetterklubben (begge er 100 år i 2007). 

Robert kontakter Edvinsen og Kjell tar kontakt med Rune 

Frankmoen. 

 

Sak 52/06 Neste styremøte: 

 

   Etter nærmere avtale.     

   

 

   

            

 

Ellen B. Dobloug 

referent 

 


