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REFERAT FRA MØTE PÅ GARDERMOEN FLYSTASJON 

17.11.2009 kl. 17 – 21.15 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  Cato M. 

Jonassen, Tor Steigedal og Petter Elvestad 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 95/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 96/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 01.09. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 97/09: Post: 

 

 Kopi av brev av 15.9. til Per Hårstad fra NKK v/Eva Pedersen vedr. rapport 

fra NKKs representant under fuglehundprøve ref. 51-09017 om uønsket 

adferd mot annen hund på prøven. Hunden blir midlertidig utestengt fra 

arrangementer inntil saken er ferdigbehandlet. Eier bes om å komme med 

en uttalelse.Vedtak:  Tas til orientering. 

 Kopi av brev av 15.9. til Jørn Christen Johnsen vedr. rapport fra NKKs 

representant under fuglehundprøve ref. 51-09029 om hund som har jaget 

sau. Hunden utestenges midlertidig inntil saken er ferdigbehandlet i 

Hovedstyret Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 17.9. fra NKK v/Monika Nordlund  hvor det informeres om at 

NKKs hovedstyre har vedtatt at Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen delegeres til 

Fuglehundklubbenes Forbund. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev fra NKK til Geir Heggertveit av 22.9. vedr. rapport fra 

dommere på prøve ref. 51-09003 om hund som har jaget sau på prøven. 

Hunden utestenges inntil saken er ferdigbehandlet. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Kopi av brev fra Per Hårstad til NKK av 18.09. med uttalelse i saken 

uønsked adferd fra hans hund under prøve ref. 51-09017. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Brev av 27.9. fra Mette Møllerop. 

Vedtak: Dette er en sak som ikke vedrører FKF.  

 Mail av 13.10. fra NKK v/Mette Johansen vedr. informasjon om arbeidet 

med nye lover i NKK og varsel om høring. Det planlegges å sende ut 

lovforslaget til alle klubber og forbund innen 4. Desember. Høringsfristen 

vil bli 8. Februar 2010. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 21.10. fra NKK v/Eva Pedersen vedr. søknad om støtte til 

dommerutdanning. Søknaden for 2009 er imøtekommet, men avgjørelsen 

på FKFs søknad for 2008 må avventes inntil periodisering mot årets slutt 

foreligger. Vedtak: Sekretær purrer opp innbetalingen og status 

søknad for 2008. 
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 Kopi av brev av 23.10. fra NKK v/Eva Pedersen til Ingrid og Kjetil Holten 

vedr. NKKs representants rapport fra prøve ref. 50-09059 om uønsked 

adferd over en annen hund. Saken fremlagt for NKKs Jakthundkomite som 

vedtok å følge GK for høyfjell- og lavlandsprøver sin anbefaling om at 

hunden ikke tildeles straff, da det ikke foreligger et entydig hendelsesforløp 

som gir grunnlag for dette. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev av 23.10. fra NKK v/Eva Pedersen til Roger Halvari vedr. 

rapport  fra prøve ref. 50-09059 om uønsked adferd over en annen hund. 

Saken fremlagt for NKKs Jakthundkomite som vedtok å følge GK for 

høyfjell- og lavlandsprøver sin anbefaling om at hunden ikke tildeles straff, 

da det ikke foreligger et entydig hendelsesforløp som gir grunnlag for dette. 

Vedtak: Tas til orientering 

 Kopi av brev av 23.10. fra NKK v/Eva Pedersen til Robert Brenden vedr. 

rapport fra prøve ref. 50-09040 vedr.hund som har jaget rein under prøven. 

Hunden utelukkes fra prøvedeltakelse frem til nytt bevis for både sau og 

rein foreligger.Vedtak: Tas til orientering.  

 Kopi av brev av 3.11. fra Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Webjørn 

Svendsen til Christian Vole (aversjonsinstruktør) og Bjørn Bjørgen 

(aspirant) vedr. aversjonsdressur av IS Trajan. Hundeeier har reagert på 

måten testen ble gjennomført på. NJFF forventer at den måten å 

gjennomføre aversjonsdressur på, som er beskrevet i denne saken, ikke 

videreføres.. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev av 3.11. fra Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Webjørn 

Svendsen til Rune Johansen vedr. aversjonsdressur av ES tilhørende Roald 

Jenssen.  NJFF forventer at måten å gjennomføre aversjonsdressuren som 

beskrevet i denne saken, ikke videreføres. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev av 3.11. fra Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Webjørn 

Svendsen til Esther Stenehjem vedr. utstedelse av aversjonsbevis for GS 

Fidus. Da Stenehjem ble pasifisert ved gjennomgangen av 

instruktørregisteret i februar 2009, har hun ikke rett til å utøve 

aversjonsdressur og utstedet aversjonsbevis for GS Fidus er derfor ugyldig. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 5.11. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt høring vedrørende 

interbreed-paringer. Høringen er sendt raseklubber og høringsfristen er satt 

til 20.12.09. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev fra Christian Vole til NJFFvedr. Aversjonsdressur IS Trajan. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 Gjenpart av brev fra NJFF v/Webjørn Svendsen til Anne Kristin Korsfur 

vedr. ugyldig aversjonsbevis GS Fidus. Da aversjonsinstruktøren ikke 

hadde gyldig autorisasjon til å utstede aversjonsbevis, blir eieren bedt om å 

ta kontakt med forening/klubb nevnt i foreliggende brev. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 12.11. fra Vestlandets FK v/leder Tore Kallekleiv. Klubben har 

arrangert sin rugdeprøve i 70 år i 2009 spør om FKF kan sette opp en 

premie. Vedtak: Forespørselen tas ikke til følge. 

  

 

Sak 98/09: Logo FKF        Petter 

Petter har på vegne av FKF sendt brev til det danske selskapet UniQ hvor FKF 

ber om at logo/varemerke likt eller tilsvarende det som FKF/ Norsk Derby 

bruker, ikke anvendes i markedsføring av produkter i Norge, verken direkte av 
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UniQ eller deres samarbeidspartnere i Norge. Postivt svar tilbake er mottatt 

hvor Uniq uttaler at de ikke ønsker å være i konflikt med foreninger og/eller 

organisasjoner hvis arbeid de verdsetter, og at de vil følge FKF oppfordring om 

at de og deres norske kunder ikke anvender hundene i logoen, når de 

annonserer for UniQ´s produkter i Norge. 

 Vedtak: Styret har vurdert varemerkebeskyttelse av 

FKFs/Derbykomiteens varemerke med to stående fuglehunder, delvis mot 

fjellformasjon, og konkludert at man på nåværende tidspunkt ikke skal gå 

til varemerkebeskytelse under norsk lov. Videre sier styret at man på 

nåværende tidspunkt er fornøyd med bekreftelse fra UniQ AS i mail 

19.10.09 om at deres (omtrent) identiske varemerke ikke vil bli benyttet 

mot det norske markedet. Styret ber PE tilskrive UniQ AS og bekrefte 

denne forståelse. 

 

 

Sak 99/09: Varaordfører FKF RS 2010     Marte 

Anne Espelien har fungert som viseordfører til NKK RS i to år og er i 2010 på 

valg. NKKs valgkomite har henvendt seg til Anne Espelien og forespurt om 

hun kan være villig til å stille til gjenvalg. Espelien har sagt ja til dette, men for 

å kunne stille til gjenvalg må hun stille som delegat for forbu.nd eller klubb. 

NKK’s valgkomite ønsket svar innen 15. november 2009. 

Vedtak: Det at FKF 5 mndr. før NKKs RS skal vedta delegater til RS’et, 

er imot FKFs demokratiske prosesser og arbeidsmetoder . Klubbene vil 

etter vanlig mønster melde opp aktuelle delegater til NKKs RS. Sekretær 

gjør henvendelse til alle klubber om å komme med navn til aktuelle 

kandidater og orienterer Anne Espelien  om vedtaket. 
 

 

Sak 100/09 Jaktprøveskjema Røros JFF/Rana JFF    Marte 

Røros og Rana JFF har delvis benyttet utgåtte jaktprøveskjemaer under 

jaktprøver høsten 2009.  

Vedtak: Sekretær sender brev til medlemsklubbene og informerer om at 

enkelte klubber har benyttet gamle jaktprøveskjemaer under prøver i 

2009. Dette er sterkt beklagelig og må ikke forekomme. Har betydning for 

avlsarbeidet. Fra 2010 vil arrangører som benytter gamle skjemaer få 

underkjent prøven. Kopi sendes NKK v/Eva Pedersen og NJFF v/Bertil 

Nyheim. 

  

Sak 101/09: Komite FKF dommermangel     Petter 

Etter beslutning i siste styremøte, på bakgrunn av henvendelser fra rase- og 

distriktsklubber, ble det besluttet å nedsette en komite som skulle utrede denne 

problemstillingen og komme tilbake med forslag til løsninger. Mandat er 

utarbeidet. Komiteen er bemannet og første møte er berammet til 11.11. . 

Vedtak:  Mandatet ble vedtatt og komiteen arbeider videre med formål å 

ferdigstille sitt arbeid innen 15. februar 2010. 
 

Sak 102/09 Info fra VM 2009 i Hellas – VM 2010 i Slovakia   Marte   

Kjell Duedahl har oversendt rapport fra arrangementet.  

Det er utarbeidet et forslag til en henvendelse til alle raseklubbene i Gr. 7 

undertegnet av Kjell Duedahl  (norsk medlem i den internasjonale VM-

komiteen og Marte Ottesen (leder FKF) hvor det informeres generelt om VM-

arrangementet og spesielt om VM i Solvenia 15.-17. oktober 2010. Klubbene 
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oppfordres til å informere sine aktuelle kandidater om arrangementet, samt 

legge info på sine hjemmesider og underskriverne ser frem til et positivt 

innspill om felles markedsføring av VM 2010. 

Vedtak: Brevets innhold ble godkjent. Sekretæren sender dette til 

raseklubbene. 

 

.    

Sak 103/09 Høyfjellspokalen – Hva gjør FKF nå?     
Det ble første gang konkurrert om Høyfjellspokalen ved NKKs fuglehundprøve 

på Hjerkinn i 1927. Pokalen var satt opp av grosserer Martin Steenersen med 

dertilhørende statutter, hva det bl.a. sto: ”Pokalen må tildeles samme hundeeier 

3 ganger for å bli vedkommendes eiendom”. Dette skjedde under 

Høyfjellspokalløpet høsten 2009, da Ingvar Rødsjø fikk et 3. napp i pokalen. 

FKF har således ingen Høyfjellspokal til høsten 2010. 

Vedtak:  Høyfjellspokalen ble vunnet til odel og eie av Ingvar Rødsjø 

høsten 2009. FKFs styre må derfor starte arbeidet snarest med formål å 

skaffe til veie en ny pokal klar til NM  høsten 2010.  Det legges ut info om 

dette på FKFs webside og i ”Fuglehunden” nr. 1/10. Ellen og Petter 

utarbeider forslag til brev til aktuelle sponsorer. 
  

Sak 104/09 NJFF sau/hund-skjema      Mette 

Det har kommet mailer fra FKF’s medlemsklubber om at de kombinerte 

skjemaer (apportbevis, sau-/hund-bevis, vaksinasjonspåføring) FKF har brukt i 

flere år, ikke er gyldige da disse ikke har gjenparter for innsending til NJFF. 

NJFF v/Webjørn Svendsen har imidlertid bekreftet at det skjema (kombinert 

apport/sauedressur) som FKF har brukt i flere år kan anvendes så lenge det 

finnes lager igjen. NJFF/FKF har imidlertid laget et felles skjema til bruk ved 

aversjonsdressur.  Dette kan bestilles hos NJFF.   

Vedtak: Sekretæren sender ut informasjon til alle klubber om at de 

skjema FKF har benyttet gjennom flere år (kombinert apport/sau/veksine) 

fremdeles kan brukes. Når klubbene har brukt opp sine bevis, kan nye 

sauebevis bestilles hos NJFF.  Apportbevis må fremdeles bestilles hos 

FKF. 

 

Sak 105/09 Mail 23.9. fra Båstad JFF      Marte 

FKF har mottatt mailkorrespondanse fra Norsk Dachshundklubb 23.09. 

vedrørende STOR CERT Prestøya-NJFF. For 2007-2009 var det en avtale om 

at NJFF hadde STOR CERT på denne utstillingen i Elverum.  Dette var en 

forsøksordning og skulle evalueres etter endt periode. Sommeren 2009 vedtok 

NKK HS å videreføre dette uten å innhente godkjenning i de ulike 

raseklubbene.  Dette har utviklet seg til en konflikt mellom raseklubber, NJFF 

og NKK. 

Vedtak: FKF har tatt RU’s styrevedtak av 16.11.2009 til etterretning og 

avventer situasjonen videre inntil all dokumentasjon vedrørende 

saksbehandling forefinnes.  

 

Sak 106/09 Biomangfoldsloven       Kjell 

For en del år siden ble det inngitt høringssvar til DN i forbindelse med nye 

forbud om utsetting av vilt. Svar ble gitt, men arbeidet stoppet opp hos DN i 

påvente av den nye store biomangfoldsloven som trådte i kraft 01.07.2009. 

Inntil videre er de gamle forskriftene vedrørende oppdrett og utstilling av vilt 

videreført.  Direktoratet arbeider med nye forskrifter. Muligens vil rapphøns stå 
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på nei-lista til DN. FKF bør ta initiativ til å sette ned en gruppe med 

representanter fra NJFF, FKF og grunnneierorganisasjonene som skal arbeidet 

med dette etter et gitt mandat. 

Vedtak: Styret foreslår  å nedsette en komite til å utarbeide et nytt svar på 

den nye høringen.  Petter tar kontakt med Tom Erik Øygard, Thomas 

Vladic (grunneier) og Vidar Holthe, NJFF.  

 

 

Sak 107/09 Saker fra FKF Dommerutvalg     Nils 

  Forslag til gjennomføring av etterutdanning av dommere i FKF-regi. 

  Status ny dommerutdanning. 

  Orientering v/Nils. 

Ny dommerhåndbok blir trykt ferdig i løpet av uka. Legges ut på FKFs 

webside og trykkes som bok som distribueres på dommerkonferansen 2010 på 

Gardermoen.     

Vedtak:  Nils lager forslag til tilskudd reise til dommerkonferansen på 

Gardermoen i januar. 

 

Sak 108/09 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen     Tor 

  Tor orienterte. 

Mandat for komiteen, status. 

Mandatet ble tatt opp i møte i NJK og ble vedtatt. FKF kan ikke se å ha fått 

oversendt dette. 

Dovrefjellrådet vedtatt opprettholdt for Dovre Sunndalsfjella Nasjonalpark. 

Dialog med Dovrefjellrådet og Statskog. Komiteen ønsker å stoppe jakt og 

trening i prøveterrengene.  Strategivalg i videre prosess. Vedtak: FKF ønsker 

Kongsvoll/Hjerkinn som Nasjonal arena for fuglehundprøver. FKF har 

som mål at jakt og trening i disse terrengene opphører.  

Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen koordinerer dette først mot NJK, og legger 

dette fram for Statskog i forbindelse med evalueringsmøtet med Statskog 

og Dovrefjellsrådet. 
 

Sak 109/09 Lovkomiteens (NKKs) arbeid     Kjell 

AC og Trine har utarbeidet et gjennomarbeidet forslag til lovverk i to etapper. 

Første utkast er sendt tidligere til Marte og Nils.  Det andre kom i går kveld. 

Møte i kontrollkomiteen for lovkomiteen. Møte 23.11. i hovedstyret på dette. 

Sendes ut til klubben for høring før jul.  

Vedtak: Vi avventer forslag til nye lover som skal sendes ut til etter møtet i 

HS 23. 11. 

 

 

Sak 110/09 Høystatusløp (UGP og Forus Open) høsten 2009    
Begge disse arrangementene har gjennom de siste årene hatt stadig færre 

deltakere.  

Vedtak: Utviklingen tas til etterretning og bør observeres. Uheldig at det 

er få deltakere når man arrangerer en vinnerklasse.  Regler og statutter 

bør vurderes ved neste jaktprøverevisjon. 

 

 

Sak 111/09 Erfaringer ved flytting av tidspunkt NM Høyfjell 

NM Høyfjell ble høsten 2009 arrangert fra 2. September (NM-Lag) til 5. 

september.  Tall fra NPKs prøve siste helg på Kongsvoll (2.-4.10.) som 
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sekretær har utarbeidet når det gjelder deltagelse og premieringsprosent 

sammenholdes mot ttall fra NM-helga.  Kan man si noe om hvorvidt flyttingen 

bør bli permanent?  Er det behov for en Exit-Cup siste jaktprøvehelg på 

Kongsvoll av hensyn til arrangørene? 

Vedtak: Det er uttalt positive erfaringer fra deltakere og arrangør om 

flyttingen. Jaktprøve siste helg på Konsvold hadde god deltakelse, og man 

ser ikke behov for en Exit-cup. Vedtaket om å arrangere NM helgen før 

jakten opprettholdes og fremmes på FKFs RS 2010.  

 

Sak 112/09 Nytt medlem Norsk Derby-komiteen   
Etter at et medlem av komiteen har fungert i 3 år, skal vedkommende tre ut av 

komiteen og det skal velges et nytt medlem.  Det er blitt vanlig at komiteen 

selv forespør en egnet kandidat, og dersom vedkommende er villig sends  

forslaget til FKF til behandling.  Komiteen har i 2009 bestått av Svein Borgen 

(leder), Ola Øie og Marianne Steenland.  Svein Borgen trer ut, og komiteen 

foreslår Arnfinn Holm som nytt medlem av komiteen.  Holm er 

hjemmehørende på Østlandet og er utdannet jaktprøvedommer. 

 Vedtak: Forslaget på nytt medlem Arnfinn Holm ble godkjent av styret. 

Sekretær sender orientering om vedtaket til NKK og tilskriver Svein 

Borgen og Arnfinn Holm. 

 

Sak 113/09  Eventuelt      

 

 Informasjon fra NKK: Appellutvalg/konfliktutvalg, høringer etc. 

 Divisjonsavtale og driftskonsept JD – JD AU. 

 Styremøter 1. halvår 2010: 

 

- Tirsdag 19. januar telefonmøte kl. 1900 

- Tirsdag 16. februar Gardermoen kl. 1700 

- Tirsdag 23. mars telefonmøte kl. 1900 

- Tisdag 18. mai Gardermoen kl. 1700 

- 11.-13. juni FKF RS. 

 

Neste møte:   Torsdag 3. desember telefonmøte kl. 1900. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug. 


