
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

15.05.2007 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Metter Marie Waaler, Marte Ottesen,  Kjell 

Duedahl, Tor Arne Jørgensen og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 27/07 Oppfølging oppgaver fra styremøte 11.04.07 

 Post: 

- Etterlyse kopi av brev til Mattilsynet vedr. høring ny forskrift om bruk 

av el.strøm ved trening av hund. Ansvar: Ellen. 

- Kjell orienterte vedr. lukket vinnerklasse NESK i forbindelse med 

jubileumsarrangement NKK. NESK fikk avslag på å utdele CACIT, 

men ville anke dette.  NKK v/Eva Pedersen har vært i kontakt med 

Kjell for å bli informert om hvordan dette håndteres i utlandet og Kjell 

kunne opplyse at det utdeles CACIT også til prøver med bare en rase 

samt ga henne eksempler på dette samt oversendte henne premielisten 

fra vinterens engelsksettercup i Hellas, slik at dette kan bli forevist 

ansvarlige i NKK. 

 Vedtak: Kjell følger opp saken videre. 

 

Sak 23: 

3.1. Praktiseringsavtalen: 

Saken er utredet.og sendt ut til styret samt FKF’s medlemmer for videre 

behandling og kommentarer. 

 

Etablering av disiplinærutvalg: 

Kjell og Marte jobber videre med saken.  Avklarer med de kandidater 

som man ønsker assistanse fra. Disiplinærkomiteen bør komme raskt på 

plass.  Saken er også blitt diskutert i raseutvalget. 

 

3.2 Handlingsplanen: 

 

1.Dressur/treningsområder:   

Mette har undersøkt vedr. prosedyrer for opprettelse av nytt 

treningsterreng for trening av fuglehund i sitt område og orienterte 

styret om dette i mail av 4. mai.. Orienteringen om hvordan man kan gå 

frem i slike tilfelle bør legges  som informasjon på FKF’s webside. 

Mette og Kjell kvalitetssikrer prosessen og sender deretter opplegget til 

Roy som legger det ut på web. 

 

2. Dommerutdanning og instruktører: 

Raseutvalget har tatt tak i saken. 

 

3. Aversjonsdressur: 

Kjell følger opp saken videre. 

 



4. Utstilling: 

Saken vil bli tatt opp med JD på møte på Gardermoen 22.05. for å sikre 

at JD følger opp dette. 

 

7. Kongsvoldterrengene: 

Det er berammet et møte i neste uke med Statsskog og FKF. NKK er 

leietaker frem til 1.8.2011, men møtet nå gjelder  evaluering av 

vernesonene i området. Ellen følger opp overfor Robert Kristiansen de 

gjennomførings- og rapporteringsprosedyrer for all aktivitet innen 

verneområdene som FKF er overlatt av komiteen å utarbeide, men ennå 

ikke er kommet på plass.  

 

9. Frister for innsending saker NKK: 

Marte og Kåre følger opp videre. Fremlegges for styret innen juni 2007 

(styremøte 26.06.). 

 

  

Sak 28/07 Agenda for møte med raseutvalg, distriktsutvalg, JD og FKF 22.05.07 
Det har meldt seg på 24 personer fra henholdsvis raseutvalget, distriktsutvalget, 

JD og FKF’s styre.  Konferansen holdes på Garder Kurs og Konferansesenter. 

Agendaen for møtet er satt opp med innlegg fra de respektive utvalg. 

Vedtak: 

Roy innleder med formål og forventninger til møtet. Mette,og Marte i 

samarbeid med Kåre lager refererer fra møtet.  Roy ble oppnevnt til ordstyrer.

  

  

Sak 29/07 Oversikt over utvalg/organer i FKF-systemet – optimalt eller ….? 

 De opprettede utvalg/organer ble gjennomgått og gitt noen kommentarer. 

 Vedtak: 

 Styret finner at de gjeldende utvalg/organer er nødvendige og tilstrekkelige og 

ønsker ikke å foreta noen endringer på nåværende tidspunkt.   

 

Sak 30/07 Erfaring fra FKF’s prøve på Kongsvold 

Ellen orienterte fra Kongsvoldprøven som var gjenstand for stor interesse og 

mange påmeldinger.  Ut fra at det ikke ble gitt disp. fra 

båndtvangsbestemmelsene hos Oppdal kommune, fikk man kun 5 terreng til 

rådighet hver dag.  Kostnadene ved prøven vil det derfor ikke være mulig å få 

dekning for med det inntektspotensiale prøven hadde med såpass få deltakere. 

Dette var et prøveprosjekt som FKF sto som arrangør av. Det er ikke FKF’s 

oppgave å være jaktprøvearrangør, og dersom det skal arrangeres vinterprøve 

på Kongsvold i årene som kommer, må andre arrangører stå bak dette 

 

Vedtak: 

Robert og Ellen utarbeider en rapport fra prøven som sendes Oppdal og Dovre   

kommune samt Statskog.  De får videre i oppdrag å utarbeide forslag til 

søknadskriterier for å få arrangere vinterprøver på Kongsvold.   

  

Sak 31/07 Økonomisk oversikt FKF pr. 01.04.2007 

 

 Ellen orienterte om status.  Tallene pr. 01.04.07 viser et driftsresultat på ca. kr. 

120.600,-. Det er budsjettert med et driftsresultat for hele 2007 på kr. 12.835,-. 

Regnskapet ligger således godt an i forhold til budsjettet.  

 



Sak 32/07 Eventuelt 

 Høystatusdommere høsten 2007: 

 Dommerutvalget har oversendt sine forslag over dommere til NM Skog, NM 

Lavland, NM-Lag og NM Høyfjell samt Norsk Derby. 

 

Vedtak: 

Vedtatt av styret med en endring.  Ellen sender ut dommerforespørslene med 

frist 10. juni for svar tilbake om de respektive dommere kan påta seg oppdraget 

eller ikke. 

  

 Brev fra Telemark FK: 

 Telemark FK søker om disp. fra gjeldende regler for arrangement av Unghund 

Grand Prix.  Klubben har sendt inn forslag på endring av reglene og søker nå 

om å få anvende disse allerede fra høsten -07. 

 Vedtak: 

 Saken delegeres til dommerutvalget for beslutning og videre oppfølging. 

 

 

 

 

Neste styremøte: 26. juni kl. 19-21 – telefonmøte.  

 

 

 

Ellen B. Dobloug 

Referent 


