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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN MILITÆRE FLYSTASJON 

16.12.2008 kl. 16 – 21.15 

 

 

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

                       Cato Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 106/08: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

   

  Vedtak: Ingen merknad. 

 

Sak 107/08: Godkjenning av møteprotokoller fra 13.11 og  09.12. 2008: 

 

  Vedtak: Ingen merknad. Godkjent. 

 

Sak 108/08: Post: 

 Nm-skog. Flyttingen er i orden. 

 Dog Web  - justeringer. I orden. 

 Viltloven/rovdyrforskriften.   

 Klage NM-skog. Kåre orienterte. NKK saksbehandler.  

 Mail fra Tromsø hundeklubb – vedrørende avslag på ekstra VK. 

Vedtaket opprettholdes. 

 Mail fra Vest-Finnmark FHK – avslag Cacit Børselv.  

Vedtaket opprettholdes.  

 Orientering fra møte med NJFF – aversjonsdressur. Mette orienterte. 

JFF arrangerer oppgraderingskurs ved sine instruktører.  Dette går over to 

helger. Tar ca. 20 timer. Kurset er omfattende og få har tatt det. Den 1/3 

som ikke har gjennomført kurset blir satt på vent, ikke avautorisert. FKF 

ønsker å se på muligheten for et enklere oppdateringskurs.  Sommeren 

2009 arrangere nytt kurs i alle fylker.  Etter oppgradering får instruktørene 

nye kort fra NJFF.  

Gamle lister som finnes hos FKF er mangelfulle. Mette følger opp de 

mangelfulle listene i vårt system. Innen 2010 må instruktørene skrive 

avtale med en klubb.  Vi legger ut felles informasjon på FKF’s webside. 

Mette sender ut et notat og saken tas opp som sak neste gang.  

   Ny dommerutdanning. 

Lokale dommerutvalg har gitt tilbakemelding. Etter møtet i januar, lages 

innstilling overfor styret, - styret behandler denne og fremmer innstilling 

overfor FKF RS i juni.  

 

Sak 109/08: Utenlandsk JCH – Hva skal til for å bli Norsk JCH? 

NKK har fått mange henvendelser om hvilke krav som stilles, og har pr. i dag 

ikke kunnet besvare disse henvendelsene pga. manglende retningslinjer. Saken 

er oversendt RU tidligere til uttalelse. Utsatt fra 13.11. 

Vedtak: RU behandler saken på møte 16.12. og gir tilbakemelding 

umiddelbart etter sitt møte. 
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Sak 110/08: Regnskap Norsk Derby 2008. 

 Regnskap fra Norsk Derby 2008 er mottatt av Svein Borgen. Regnskapet er 

revidert og viser et overskudd på kr. 51.780,10. 

Vedtak: FKF tar regnskapet til etterretning og takker komiteen for vel 

utført arbeid.  

. 

Sak 111/08: Jakthunddivisjonen, Hva nå? Veien videre. 

   NKKs hovedstyre har nedsatt en komite som skal utarbeide mandat og   

                       retningslinjer for en ”jakthundkomite” som skal overta ansvar og myndighet           

                       fra hovedstyret i NKK. Det vil bli utsendt et høringsforslag innen årsskiftet,   

                       med svarfrist i månedsskifte januar/februar. Hvordan skal FKF forholde seg? 

                       Saken vil også bli behandlet på møtet med RU. 

Vedtak: Styre ønsker at Kåre lager et organisasjonskart med alle 

gruppene og sette navn på disse. Alle kommer med innspill til Kåre.  Vi 

skal gå aktivt inn i hvilke arbeidsoppgaver vi ønsker delegert til FKF og 

forutsetter for hele prosessen at det blir delegering på lavest mulig nivå. 

Marte:  Kåre lager oppsett skjematisk slik som NKK foreslår at 

Jakthundkomiteen skal organiseres , og også sette opp skjematisk hvordan 

vi ønsker det, samt de punkter vi ønsker delegert ned til lavere nivå. 

FKF’s kommentarer til det fremlagte forslag til arbeidsinstruks for NJK 

fremlegges etter at styremedlemmene har gitt tilbakemelding til Kåre. 

FKF’s forslag sendes deretter tilbake til NKK. Vi ønsker et sterkt FKF.  

             

Sak 112/08: NKK’s brev vedrørende avslag på tilskudd til dommerutdanning. 

 FKF har mottatt brev fra NKK med avslag om tilskudd til dommerutdanningen 

i 2008. Veien videre – hva med å øke avgiften på startkontingenten til 

dommerfondet, - den er nå på 7,50 kr pr. start. 

 Vedtak: Vi må ha tilskudd til dommerutdannelse og ser for oss å få tilbake 

minimum 25 prosent av den totale aktivitetsavgiften. Kåre sjekker med de 

andre medlemmene i JD.  1. mars er frist for å sende inn forslag til NKK 

RS. Kåre setter opp skriv. 

 

Sak 113/08: Utdanningsopplegg i FKF/JD/NKK-regi. 

 Det er satt ned flere grupper på flere nivå som jobber med det samme området. 

NKK har et utvalg som jobber med utdanning.  JD har det samme, og det har 

også NJFF. Hva er vi best tjent med? Cato forberedelser en strategi for 

utdanning til instruktør til neste styremøte 16.12. Utsatt sak fra 13.11. 

                        Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 114/08: NKKs svarbrev fra policymøtet med negativ respons/tilbakemedling  på  

                        FKFs henvendelse vedrørende redusert aktivitetsavgift. 

            Veien og strategi videre, jfr. innspill fra Nils, mail den 23 november.                        

                       Vedtak: Jfr. sak 112. 

 

Sak 115/08: Nordisk Mesterskap. 

Brev fra NKK. Saken var også oppe den 13 november, men nå har altså 

henvendelsen fra NKK kommet. Saken kommer også opp på møtet med RU. 

Vedtak: Et nordisk mesterskap som som ekskluderer enkelte raser er FKF 

prinsippielt i mot, og vil gi tilbakemelding til NKK om at man ikke er 

aktuell arrangør av et slikt mesterskap.  (RU ble informert under møtet 

med FKF og hadde ingen innsigelser til vedtaket.) 



 3 

 

Sak 116/08: Rullering høstprøver Kongsvold 

Oppfølging fra styremøte den 13. november hvor Marte og Cato hadde laget en 

oversikt mht. til historikken rundt Kongsvoldprøvene.  Veien og prosessen  

videre. Saken kommer også opp på møtet med RU. 

Vedtak: Saken fremmes på FKF RS. Alternative forslag settes opp og 

dette sendes ut på høring blant FKF’s medlemsklubber.  Basert på 

tilbakemelding, lager styret en  innstilling overfor RS.  Cato og Marte 

setter opp forslaget. 

 

Sak 117/08: Kongsvoldterrengene. 

NKKs kontrakt med Statsskog går ut i 2011.  

FKF bør ta initiativ til å lage et Nasjonalt Fuglehundsenter på Kongsvold.  

Vedtak: Saken ble diskutert og det ble besluttet at  FKF  tar initiativ til et 

møte med aktuelle samarbeidsparter.  

 

Sak 118/08: Kvalitetsikring høystatusløp. 

                       Dommerutvalget har laget et utkast til kvalitetssikring av høystatusløp. 

Vedtak: Styret godkjente utkastet som vil bli sendt ut til alle arrangører 

av høystatusløp. 

 

Sak 119/08: FKF’s nettsider.  

Tor/Mette forbereder saken. 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

  

Sak 120/08     Forberedelse/avklaring før kveldens møte med RU. 

                        Saker som RU ønsker å ta opp er følgende: 1. Jakthunddivisjonen, valg mm.  

                        2. Avklaring av ansvarsområder FKF/RU. 3.Kongsvoldterrengene. 4. Nordisk  

                        Alle sakene med unntak av punkt nr. 2 blir behandlet i styremøtet. 

                        Vedtak: Sakene ble gjennomgått av Kåre. 

 

Sak 121/08.    Møteplan våren 2009. 

Vedtak: 

Ellen setter opp forslag til møteplan for 1. halvår 2009.  

 

Sak 122/08: Nytt jaktprøveskjema og evt. sponsor 

 Vedtak: Styret har ingen motforstilling mot sponsing av kostnadene vedr. 

trykking av nytt skjema. Kjell kom med innspill om mulig interessent som 

må avklares. DU og Ellen får fullmakt til å sluttføre eventuell avtale. 

 

Sak 123/08.    ”Håndbok for prøveledere” 

Håndboken produseres og selges av FKF til medlemsklubber. Prisen er kr. 

200,- til medlemmer og kr. 400,- til ikke-medlemmer.  Det medgår 1 stk. perm 

til kr. 85,-, 2 sett skilleark til kr. 77,- og kopiert innhold 200 ark til kr. 124,-, til 

sammen kr. 247,- pluss sekretærens arbeid på å sette sammen hele boka.  Ellen 

foreslår at ”Håndbok for prøveledere” legges ut på FKF’s webside – på lik linje 

med Infopermen” – slik at alle klubber/personer som arrangerer jaktprøver kan 

få fri tilgang til den informasjon de trenger, men mange mangler. Håndboka 

oppdateres av FKF så snart alle endringer i regelverket (revisjon av 

jaktprøveregler etc.) foreligger ferdig og godkjent. 

Vedtak: Legges på FKF’s nettside og informeres på FKF’s side i 

”Fuglehunden”. 
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Sak 124/08. VK flere dager. 

Det har vært en utvikling hvor flere og flere arrangører søker om ekstra VK for 

de som blir utslått i kvalifisering eller semifinaler.  Den første var NM vinter, 

så fulgte NM høst. Dette går på bekostning blant annet for deltakerne i 

kvalitetsklassene.  At NM vinter har ekstra VK synes for styret naturlig.  Viser 

også til NM høst som er flyttet frem. Her vil det ikke bli anledning til å avholde 

ekstra VK. 

Vedtak: Styret anser NM vinter som et spesialtilfelle. FKF ser for øvrig 

ingen grunn til at samme arrangør skal avholde flere VK’er på samme 

prøve.  

 

Sak 125/08. Artic Cup/championatpoeng: 

Slik regelverket fungerer i dag, kan en hund få ch.poeng ved å ha hatt et 

fuglearbeid de foregående dager, men ikke noe finaledagen. Dette ble 

enstemmig vedtatt av raseklubbene. Medfører at det skal gis ch.poeng både i 

kval/semi og finale hhv 1. og 2. premie kval/semi 2-1 poeng. Videre får 1-4 i 

finalen 4-1 ch poeng. 

Vi mener at all den tid hundene tar med seg fuglearbeid fra kval/semi videre til 

finalen, kan det kun gis ch. poeng i finale,- slik at en unngår at en hund med 

fuglearbeid i semi, men ikke i finale får kreditert ch. poeng begge dager. 

Vedtak: FKF vil foreslå overfor RU å fjerne championatpoeng kval/semi 

og kun gi championatpoeng i finale. 

 

Sak 126/08: Trykking ny dommerhåndbok. 

Avvente til regelverket er ferdig godkjent.  Det ble fremsatt forslag om regler, 

merknader og dommerutdannelse i en bok.  Styret diskuterte også om man 

skulle gå til trykking av håndboka eller legge den ut på FKF’s webside. 

Vedtak: Det ble vedtatt å lage en PDF-fil av dommerhåndboka med regler, 

merknader og dommerutdannelse og legge den ut på www.fkf.org.  
 

Sak 127/08: Dommerkonferanse januar 2009 for lokale dommerutvalg  

FKF’s DU arrangerer dommerkonferanse på Garder Kurs og Konferansesenter 

13.-14. januar 2009.  Opprinnelig omfattet invitasjonen en representant fra 

hvert lokale dommerutvalg, men ettersom de er flere som ønsker å delta fra 

utvalgene, er det åpnet for dette. 

Vedtak: FKF søker om refusjon av kostnadene hos NKK og NJFF. 

Ellen/Nils utformer søknad. 

 

 

Ellen B. Dobloug.  

Referent 

 

 

http://www.fkf.org/

