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REFERAT FRA TELEFONSTYRESTYREMØTE  

.09.12.2008 kl. 21.30-22.30 

 

 

Til stede:  Kåre Norum, Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  

                       Cato Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 105/08: Terminliste jaktprøver vinter 2009: 

   

I regionene er det følgende antall CACIT til fordeling når det gjelder 

vinterprøver: 

Sør-Norge  8 (Sør-Vest: 5, Sør-Øst 3) 

Midt-Norge  6 

Nord   3 

Troms og Finnmark 8 

Til sammen           25 

 

Grunnet et misforhold mellom antall prøver, deltakere og premieringsprosent, 

mellom regionene Nordre Nordland, Troms og Finnmark og Sør-Øst Norge, 

omfordeles to CACIT-prøver fra Nord til Sør. 

 

Det er for vinteren 2009 søkt om 9 CACIT for mye enn hva det vedtatte antall 

skal være. 

FKF RS vedtok i 1993 bl.a. følgende: 

”Dagens praksis for antall hunder (min. 21) opprettholdes, men en strengere 

praksis for tildeling av CACIT-prøve innføres.  Arrangør som søker om 

tildeling av CACIT; skal oppgi antall startende hunder i VK de to siste år”. Ut 

fra FKF’s erfaring de senere år med for sen og også manglende 

innrapportering, vil dette også nå bli lagt større vekt ved tildeling av CACIT. 

 

Vinterens terminliste har vært til behandling hos FKF’s Samordningsutvalg, og 

etter nøye vurdering har styret i FKF kommet frem til følgende avgjørelse: 

 

Sør-Øst: 5 CACIT til fordeling, 

Dato Arrangør Prøvested Innvilget CACIT 

07.03. Gudbrandsdal FK Sjodalen Nei 

07.03. NESK/Romerike FK Femund Ja 

20.03. NBK Folldal Ja 

27.03. NESK Folldal Ja 

28.03. Østerdalen FHK Tolga Nei 

18.04. NGK Grotli Ja 

24.04. Hed-Opp FK Femund Ja 
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Begrunnelse for tildeling: 

Gudbrandsdal FHK hadde tildelt CACIT vinter 2007 og 2008 og når derfor 

denne gang ikke opp på prioriteringen.  NESK og NBK hadde i 2008 stor 

deltakelse, god fuglebestand og høy premieringsprosent og får derfor CACIT 

på sin vinterprøve i 2009. Romerike FK har søkt om CACIT flere ganger, og 

har nå flyttet prøven. Erfaringsmessig god fuglebestand, tildeles CACIT.. NGK 

har ikke hatt CACIT på sin vinterprøve. tidligere og tildeles derfor dette i år. 

Hed-Opp’s prøve i Femund er en av landets største og tildeles igjen CACIT..  

 

Sør-Vest: 5 CACIT til fordeling, 

Dato Arrangør Prøvested Innvilget CACIT 

13.03. Hallingdal FK Hemsedal Nei 

13.03. Rogaland FK Sirdal Ja 

20.03. Vestlandet FK Filefjell Ja 

20.03. Telemark FK Rjukan Ja 

27.03. Agder FK Hovden Ja 

17.04. Buskerud JFF Geilo Ja 

 

Begrunnelse for tildeling: 

Det var uheldig datokollisjon for Agder FK og Telemark FK sine prøver. 

Samordningsutvalget har foreslått overfor TFK at de flytter sin prøve til helgen 

20.-22.3. og dette er godtatt. FKF har notert at Samordningsutvalget har forsøkt 

å tillyse to møter vinteren 2009 for å få lagt en plan for resten av prøvene i 

2009 og 2010.  FKF oppfordrer sterkt jaktprøvearrangørene til å medvirke til at 

dette kan bli en realitet slik at uheldige datokollisjoner m.m. kan unngås ved 

neste behandling. 

Rogaland FK har i år fått CACIT, da de har vært uten CACIT i en del år. Det er 

den eneste CACIT-prøven i den sørlige delen av Vestlandet. 

 

Midt-Norge: 6 CACIT til fordeling, 

Dato Arrangør Prøvested Innvilget CACIT 

28.02.. Stjørna JFF Åfjord Ja 

07.03. Inn-Trøndelag FK Verdal Ja 

07.03. Trondheim JFF Haltdalen Nei 

14.03. Røros JFF Røros Nei 

14.03. Nordenfjeldske FK Meråker Ja 

21.03. Møre og Romsdal FK Ørskogfjellet Ja 

21.03. NISK Ålen Ja 

27.03. Namdal FHK Lifjellet Ja 

 

Begrunnelse for tildeling: 

Møre og Romsdal FK og NISK har prøver samme helg, men det er store 

avstander mellom arrangørstedene slik at dette har ingen stor konsekvens.  

 

Namdal, Inn-Trøndelag og Nordenfjeldske har meget gode arrangement med 

god fuglebestand og antall deltakere, og disse får innvilget CACIT.  Møre og 

Romsdal FK har 25 års jubileum og blir prioritert denne gang.  NISK har 

gjennom flere år hatt stor deltakelse på sin prøve i Ålen og får i år også 

CACIT.  
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Stjørna JFF har fått CACIT i år da hadde et godt arrangement i fjor med flest 

oppflukter og premieringer i sin VK, i forhold til de tre søkere som kjempet om 

den siste CACIT-tildeling for kommende vinter. 

 

Ut fra en helhetsvurdering om hvem som bør ha fast tildeling av CACIT pga. 

av arrangementets størrelse og kvalitet, er det iallfall to CACIT’er som kan 

rulleres, og dersom man gjør dette blir det CACIT på Stjørna, Møre og 

Romsdal, Trondheim JFF og Røros JFF annethvert år.  

 

Nordland: 3 CACIT til fordeling: 

Dato Arrangør Prøvested Innvilget CACIT 

21.03.. Bodø JFF Saltfjellet Ja 

28.03. Rana JFF Umbukta Ja 

18.04. Salten FHK Saltfjellet Nei 

25.04. Vefsn JFF Hattfjelldal Ja 

 

Begrunnelse: 

Det har vært foretatt datoendring for Vefsn JFF sin prøve, da denne flyttes til 

25.-26. april.  Samtykke er innhentet fra kommunen og Statskog. 

 

Salten FHK får i år ikke tildelt CACIT, da de bl.a. ikke har sendt inn oversikt 

over antall deltagende hunder og premiering for sin prøve vinteren 2008. 

Oversikt antall fugl er innsendt. 

 

FKF er gjennom Samordningsutvalget er kjent med at det arbeides med å 

utvikle en plan for avvikling av fremtidige prøver der det vil bli forsøkt å få en 

omforent rulleringsplan for arrangementsdatoer og søknad om CACIT.  FKF 

vil sterkt anbefale at arrangørene samarbeider og kommer frem til en slik plan, 

slik at det vil bli langt enklere for både Samordningsutvalget og FKF å 

behandle de kommende sesongers jaktprøvesøknader. 

 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 6 CACIT til fordeling, 

Dato Arrangør Prøvested Innvilget CACIT 

21.02. Harstad & Vesterålen Vesterålen Nei 

07.03. Tromsø HK, Fugleh. Kvaløya Nei 

14.03. Midt-Troms FK Midt-Troms Ja 

21.03. Nord-Troms FK Arnøy Ja 

21.03. Sør-Varanger JFF Gallok Ja 

27.03. Tromsø FHK Tromsø Ja 

03.04. Harstad & Vesterålen Andøy Ja NM-Vinter 

18.04. Vest-Finnmark FHK Børselv Nei 

24.04. Vest-Finnmark FHK Alta Ja 

 

Begrunnelse: 

. 

FKF har i år bestemt at Sør-Varanger JFF skal få tildelt CACIT på sin prøve. 

Prøven er godt innarbeidet og har godt ry med bl.a. meget god fuglebestand i 

prøveterrengene.  Prøven er populær blant deltakerne.  
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Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa, får i år ikke tildelt CACIT, bl.a. fordi 

arrangørene ikke sendte inn oversikt over deltakere i VK, premieliste og 

fuglebestand før det ble purret på dette 25.10.  (Prøven ble avholdet 29.-30.3.) 

Harstad og Vesterålen får ikke CACIT i år da de har hatt CACIT på sine to 

siste vinterprøver. Vest-Finnmark FK får ikke CACIT på prøven i Børselv, da 

det er urimelig at samme klubb får tildelt CACIT to helger på rad i samme 

region. 

 

Neste styremøter: 16 desember kl. 1600 Gardermoen Flystasjon. 

 

 

 

Ellen B. Dobloug. referent 


