Fuglehundklubbenes Forbund
FUGLEHUNDTINGET
14. JUNI 2014

1

INNHOLD
SAKSPAPIRER FUGLEHUNDTINGET 2014
Innkalling
Oversikt over stemmefordeling klubber

s. 3
s. 5

Saksliste Fuglehundtinget 2014

s. 6

Sak 1. Årsberetning FKF

s. 7

Sak 2. Regnskap pr. 31.3.2014

s. 31

Sak 3. Forelagte saker med styrets innstilling:

s. 35

Sak 3.1Utenlandsk deltagelse i Norgesmesterskap.

s. 36

Sak 3.2 Revisjon av utdanning av instruktører i Fase I og II

s. 36

Sak 3.3 Manglende eller forsinket innbetaling avgift
dommerfond og medlemsavgift FKF,
samt innsendelse av oppgjørsskjema, rase- og
partistatistikk etter avholdte jaktprøver.

s. 37

Sak 3.4 Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk
hovedtilknytning
Sak 3.5 NKKs tidsskrift Hundesport
Sak 3.6 NKKs administrasjon som utstillingsarrangør
Sak 3.7 NKKs medlemskap i FCI

s. 37
s. 40
s. 41
s. 41

Sak 4. Kontingent

s. 42

Sak 5. Budsjett 2014-2015

s. 44

Sak 6. Valg

s. 46

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund

s. 49

2

Til FKF's medlemsklubber
INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2014
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Rica Hotel City i Fredrikstad (bestilling av
overnatting skjer til FKF – se nedenfor.)
Lørdag 14. juni kl 09:00 .
Påmelding til Fuglehundtinget (NB! også bestilling av overnatting skjer til FKF) må
være FKF i hende senest
torsdag 22. mai 2014.
Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
- Representantens navn
- Ankomstdag/avreisedag
- Deltakelse middag lørdag.
- Dagpakke (når man ikke skal ha overnatting).
FKF arrangerer temamøte fredag kveld kl. 17:00:
 IT-satsing opp mot NKK for FKF medlemsklubber, samarbeidsformen og
veien videre.
 Hva vil fuglehundsektoren med NKK?
 I følge FKFs lover kan ikke klubbene ha annen tilknytning til NKK enn
gjennom FKF. Kan de av FKFs medlemsklubber som er tilsluttet NJFF og
hundeklubber med direkte tilknytning til NKK fortsatt være medlemmer av
FKF?
 Tidsskriftet Hundesport.
 NKK som utstillingsarrangør
 NKKs medlemskap i FCI
Telefon/epost til hotellet ved eventuelle særskilte spørsmål eller endringer etter utløpet av
påmeldingsfristen 19. mai v/salgssjef Rune Sten Solberg, tlf.69 38 57 12/899 76700 , epost:
rune@hotelcity.no . Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker overnatting
fra fredag til søndag.

Praktisk informasjon:
Tidsplan fredag 13. juni:
1600
Innsjekking
1700-2000 Temamøte
2000Enkel bespisning.
Tidsplan lørdag 14. juni:
0800-0830 Frokost
0900-1230 Fuglehundtinget
1300 -1345 Lunsj
1400-1800 Fuglehundtinget fortsetter
Omvisning i Gamlebyen (værforbehold!)
2000
Festmiddag
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Søndag 15. juni:
Avreise etter frokost.
Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF's hjemmeside www.f-k-f.org ,
samt sendes på mail til medlemmenes oppgitte kontaktpersoner slik at det skal være enkelt
å distribuere sakspapirene rundt i klubbene. Det vil også bli utlevert et ferdig innbundet
eksemplar til hver delegat på Fuglehundtinget.
Priseksempler pr. person i enkeltrom:
Alt. 1: Ankomst fredag – avreise søndag etter frokost
Alt. 2: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost
Alt. 3: Dagpakke for ikke boende
Middag lørdag for ikke boende

kr. 2.590,kr. 1.395,kr. 450,kr. 295,-

Alt. 1 inkluderer:
- 3-retters middag fredag kveld
- Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost
- Møterom.
- Lunsjbuffet
- Kaffe/te hele dagen.
- 3-retters festmiddag lørdag.
Alt. 2 inkluderer:
- Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost
- Møterom
- Lunsjbuffet
- Kaffe/te hele dagen
- 3-retters festmiddag lørdag
Dagpakke:
- Møterom
- Kaffe hele dagen
- Lunsjbuffet
Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede.
Vang H., 10. mai 2014
Med vennlig hilsen
FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND
Ellen B. Dobloug
Sekretær

Fartvegen 270 – 2324 Vang
Email: ellenbd@online.no Mobil.: 413 25189
FKF’s refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget:
Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader (fly/bil)
utover egenandel kr. 2.000,-. Søknaden må oversendes FKF innen 3 mndr. etter Fuglehundtinget.
(Hotellkostnader må i sin helhet dekkes av representantens klubb.)
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ANTALL STEMMER
FUGLEHUNDTINGET 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Klubb
Norsk Breton Klubb
Norsk Engelsksetterklubb
Norsk Gordonsetter Klub
Norsk Irsksetterklubb
Norsk Münsterländer Klub
Norsk Pointerklub
Norsk Vorstehhundklubb
Norsk Weimaraner Klubb
Agder FK
Bodø JFF Hundeutvalget
Buskerud JFF
Gudbrandsdal FK
Hallingdal Fuglehundklubb
Harstad og Vesterålen FK
Hedmark og Oppland FK
Inn-Trøndelag FK
Midt-Troms FK
Møre og Romsdal FK
Namdal FK
Nordenfjeldske FK
Nord-Troms FK
Ofoten FK
Rana JFF – Fg
Randsfjord FK
Rogaland FK
Romerike FK
Salten FK
Sør-Varanger JFF
Telemark FK
Tromsø FK
Tromsø Hundeklubb, Fg
Vadsø JFF – Fg
Vefsn JFF – Fg
Vest-Finnmark FK
Vestfold FK
Vestlandets FK
Østerdal FK
Østfold FK

Medl. 2013
1000
2174
1944
1524
355
908
1469
92
182
207
115
76
107
115
510
382
105
134
215
390
55
65
113
61
233
259
108
41
241
80
143
73
73
175
358
341
205
276

Stemmer____
10
22
20
16
4
10
15
1
2
3
2
1
2
2
6
4
2
2
3
4
1
1
2
1
3
3
2
1
3
1
2
1
1
2
4
4
3
3

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100
medlemmer.
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET
14. juni 2014
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
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Sak 1
Årsberetning
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FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND`S 44. DRIFTSÅR
ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 8. JUNI 2013 – 14. JUNI 2014
1.
Styrets sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Kjell Enberget
Nils B. Skaar
Petter Elvestad
Trine Melheim
Hans Einar Enoksen

Varamedlemmer

Marte Ottesen
Robert Brenden

Revisor

Geir Fløymo

Valgkomite:

Stein Helge Østerli
Rune Frankmoen
Cato M. Jonassen

Utstillingsutvalg

Marit Bjercke

Raseutvalg

Sammensatt av representantene fra raseklubbene.
Leder 2013: Geir Roger Hagenes

Dommerutvalg:

Nils Røv (leder)
Odd Harald Sørbøen
Ole M. Hagen
Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.)

Fra 1.1.14:

Reidar Nilsen (leder)
Fredrik Walby
Odd Harald Sørbøen
Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.)

Dommerutvalg apport (DUA)

Bjørn Larsen (leder)
Bjørnar Gundersen
Arild Walter Hansen

Fra 1.1.14:

Bjørn Larsen (leder)
Arild Walter Hansen
Kenneth Ressem

Samordningsutvalg
Fuglehundprøver
Lavland:

Roar Karlsen
Tor Espen Plassgård
Tom Erik Øygard
Rune Frankmoen
Svein Enes
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Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen
Lars Kristoffersen
Arnfinn Abrahamsen
Søndre Nordland

Steinar Høgaas
Geir Schei
Frank Øvrewall
Arthur Abelsen

Midt-Norge

Roy Allan Skaret
Tove Irene Løvås
Alfred Sæther

Syd-Øst:

Jan T. Haugen
Øyvind Skurdal
Fredrik Walby

Syd-Vest

Oddmund Sordal
Helen Jetmundsen
Halvor Ramtoft

Kontakt VM

Elisabeth Kallevig

JD :
FKF`s representant :

Marte Ottesen

NKK Komiteer:
Jakthundkomiteen:

Kjell Enberget

Fagkomiteer:
FK for høyfjell og
Lavlandsprøver

Nils B. Skaar
Petter Elvestad
Nils Røv

FK for Skogsfuglprøver

Jon Ivar Søhus
Tore Kallekleiv

FK for Kombinerte prøver

Rune O. Brenna
Glenn Olsen

Derbykomiteen

Dorthe Haugen (leder)
Andreas Bjørn
Odd Harald Sørbøen

Fra 1.1.14:

Andreas Bjørn (leder)
Odd Harald Sørbøen
Marianne Sagstad

Kongsvold/Hjerkinn
Komiteen

Marte Ottesen
Petter Elvestad
Fredrik Aalerud
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Samarbeidskomiteen
FKF-NKK-NJF:

Ellen B. Dobloug (prøver)
Marit Bjercke (utstillinger)
Arild Visdal (NEKF)
Roar Lundby (NJFF)
Stein Wahlstrøm (NHKF)

FCI:
Stående fuglehunder :
Fra 1.1.14:

Kjell N. Duedahl
Elisabeth Kallevig

Kontinentale stående
fuglehunder
:

Tore Kallekleiv

2. MØTEVIRKSOMHET
I perioden frem til 1. mai er det avholdt 8 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter
eller fysiske møter på Gardermoen Kurs og Konferansesenter. Det er behandlet ca. 116 saker.
Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter:
Ordinært RS på Gardermoen 9. november 2013
Ekstraordinært RS på Gardermoen 24. april 2014
Ordinært Representantskapsmøte ble holdt i Tromsø 9. juni 2013.
FKF’s DU arrangerte dommerkonferanse på Garder Kurs og Konferansesenter 23.-24. januar
2014.
FKF arrangerte koordineringsmøte med raseklubbene og representant fra styringsgruppen/IT
og BIT/IT på Gardermoen 24 april 2014.
Representant/er har deltatt på møter med NKK, NJFF, Jakthunddivisjonen,
Samordningsutvalgene og Statskog.
FKF har sammenfattet og utarbeidet høringssvar i mange saker det siste året:
1. Kompendium utdannelse av instruktører Fase I og II.
2. Strategidokument for IT satsingen i Norsk Kennelklubb
3. Mandat for brukerforum IT (BIT)
4. NKK høring om særkomite for brukshundsektoren
Alle disse sakene har vært ute til høring hos våre medlemsklubber. Slike høringssaker er
omfattende og arbeidskrevende og mange er av viktig prinsipiell karakter.
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3. TILSLUTTEDE KLUBBER
Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb, Norsk
Weimaraner Klubb, Agder Fuglehundklubb, Gudbrandsdal Fuglehundklubb, Hallingdal
Fuglehundklubb, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland
Fuglehundklubb, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, Midt-Troms Fuglehundklubb, Møre og
Romsdal Fuglehundklubb, Namdal Fuglehundklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb, NordTroms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord Fuglehundklubb, Rogaland
Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten Fuglehundklubb, Sør-Varanger JFFFuglehundgruppa, Telemark Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Tromsø HundeklubbFuglehundgruppa, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets Fuglehundklub, Østerdal
Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Bodø JFF-Hundeutvalget, Buskerud JFFFuglehundutvalget, Rana JFF-Fuglehundutvalget, Vadsø JFF- Fuglehundgruppa, Vefsn JFFFuglehundgruppa, Vestfold Fuglehundklubb.
I alt 38 medlemsklubber som representerer 15.203 medlemmer (15.330 i fjor).

4. INFORMASJON OM STYRETS ARBEID
Styret viser her til handlingsplanen for 2013/2014 som i stor grad er utarbeidet og videresendt
fra flere tidligere RS og styrer. Enkelte av sakene i handlingsplanen er aktiviteter som må
utføres hvert år og vil derfor være gjengangere i handlingsplanen. Disse er derfor ikke nevnt
spesielt, slike saker er oppfølging av den daglige drift, budsjett oppfølging, oppsett av
terminlister med mer.
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ØKONOMI

Regnskapet for 01.04.13 – 31.3.14 viser et overskudd på 172.731,76. Budsjettet var på
overskudd kr 3.500,-. Det er ikke utbetalt bidrag til dommerutdanning i regnskapsåret.
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AKTIVITETER

6.1 FASTE OPPGAVER
Forbundets foretningsfører og sekretær er Ellen Bakke Dobloug.
Sekretæren tar seg av utsending av informasjon, jaktprøveskjemaer og annet materiell.
Sekretæren er tilstede på alle styremøter og skriver referat som distribueres . Videre foretar
hun alle inn- og utbetalinger, fører regnskap, purrer opp manglende innbetalinger samt
besvarer utallige brev, e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over alle
jaktprøver vinter og høst. Posten besvares i stor grad i samråd med styret. Sekretæren sender
ut FKF-glass, gaver og diplomer til høystatusløpene samt premier til NM-lag og NM
Individuelt.
Styret ønsker å berømme sekretæren for sitt utmerkede arbeid for FKF og fuglehundsporten.
Styremedlemmene har hatt følgende hovedansvarsområder :
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Kjell Enberget
 Leder av FKF.
 Kontaktperson mot NKK/NJK.
 FKFs representant i NJK
 Organisasjon.
 Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker.
Nils B Skaar
 Nestleder FKF.
 Styrets representant i lovkomiteen
 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg.
 Saksansvarlig vedrørende fellesbestemmelser.
 Vurdere bruk av GPS på jaktprøver
 Kvalitetssikring Høystatusløp.
Trine Melheim


Medlem i lovkomiteen




Saksansvarlig i «Restriksjoner mot bruk av hund».
Saksansvarlig for styrets strategiarbeid.

Petter Elvestad


Leder Kongsvold/Hjerkinn komiteen







Oppfølging overfor NJFF.
Kontaktperson i Raseutvalget.
Påmeldingsavgift jaktprøver.
Deltagelse i NM av utenlandske statsborgere.
Årlig oppfølging av dommermangel på jaktprøver.

Hans E Enoksen
 Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund.
 Samordningsutvalget fuglehundprøver.
 Saksansvarlig terminlister.
 Saksansvar for FKF`s sider i Fuglehunden.
 Instruktørutdannelse Fase I og II.
Marte Ottesen
 Leder Jakthunddivisjonen.
 Grunnkontingent utenlandske medlemmer i NKK.
 Medlem Kongsvold/Hjerkinn komiteen (HP 1).
Robert Brenden
 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.
 Styrets representant i kombinert dommerutvalg.
 Saksansvarlig blysaken
Ellen B. Dobloug
 Samordningsutvalget NJF/NKK/FKF vedr. terminlister for prøver.

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av
ansvarsområdene
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Terminliste prøver/CACIT
FKF har som målsetting at det skal være et godt og bredt tilbud med jaktprøver og høy
kvalitet på CACIT prøvene i hele landet. I den forbindelse har styret i Fuglehundklubbenes
forbund gitt individuelle tilbakemeldinger til hvert enkelt samordningsutvalg i hele landet for
å bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres. Det har vært store forbedringer på arbeidet som er
blitt gjort etter omorganiseringen i 2011, men vi har fortsatt litt jobb igjen før vi er der vi
ønsker.
Under styrebehandlingen av terminlistene for 2014 ble anbefalingene fra
samordningsutvalgene fulgt med ett unntak. Totalt var det kommet inn 52 søknader om
tildeling av Cacit. 48 av disse ble innvilget slik:

Prøve

Tildelt CACIT

Antall CACIT

Vinter
Høst
Lavland
Skog
Sum

25
17
5
1
48

25
19
5
1
50

Søknader om
CACIT
28
18
5
1
52

Det har vært en del datoendringer for vinterprøvene grunnet kollisjon med NM-vinter 2014.
NM-vinter ble flyttet fra opprinnelig prøvehelg på grunn av sen påske i 2014. Denne
informasjonen ble ikke tilgjengelig før søknadsfristen for prøvene var gått ut.
Innrapporteringen fra prøvene har bedret seg noe, men det er fremdeles klubber som til slutt
må purres for at FKF skal få overført avgift til dommerfondet samt at pålagte skjemaer skal
sendes inn. Se egen sak for dette.
6.2

ÅRSBERETNING FASTE UTVALG

Utstillingsutvalget
Utvalget i 2013 har bestått av Marit Bjercke.
Utvalgets arbeid har vært å behandle søknader fra alle kategorier hundeklubber som ønsker å
få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2015, samt å koordinere de utstillinger som utvalget har
godkjent og hvor arrangørene er tilsluttet FKF eller NJFF. Det er noen unntak fra tilslutning
til FKF eller NJFF i Nord-Norge grunnet få utstillinger og lange avstander.
I slutten av november ble det sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å
minne om søknadsfrist for utstillinger for 2015, samt datoer for NKK utstillinger samme år.
Dette resulterte i at de fleste klubber sendte søknader i tide før 1. desember.
Etter purringer har også de fleste arrangører sendt inn rapportskjema fra utstillinger arrangert i
2013. En gjennomgang av rapportskjemaene viser at det stort sett er tilfredsstillende
deltagelse av våre raser på utstillingene, men tendensen er fortsatt en generell nedgang i antall
påmeldte hunder på de fleste utstillinger. Dette gjelder for hele landet og tiden er kanskje
moden for å se om antallet utstillinger bør reduseres. Dette er også i hht. NKKs ønske. På
bakgrunn av dette fikk tre utstillingssøknader for 2015 avslag pga altfor lav deltagelse på
utstillinger avholdt i 2013.
Fortsatt er det noen JFF klubber som søker direkte til NKK og ikke via FKF. Tidligere har
FKF gitt etter og sagt ja til disse også, men fra og med 2015 strammes dette inn og disse vil få
fra nå av få avslag. Regelverket med å søke via FKF skal følges og dette har vært en
bestemmelse som har vært gjeldende i mange år.
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Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2013 – 2014
Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Ole Hagen, Odd Harald Sørbøen, Nils B Skaar
(styrets representant) og Nils Røv. Fra 1. oktober har Reidar Nilsen tatt Ole Hagens plass og
fra 20. februar 2014 har Nils Røv trådt ut og Fredrik Walby kommet inn. Leder er per i dag
Reidar Nilsen.
Hovedoppgaver:
- Etterutdanning av dommere gjennom lokale samlinger og sentral dommerkonferanse januar
2013
- Utdanning av nye dommere:
- Kongsvold 1 august 2013
- Autorisasjonsprøve på Kongsvold august 2013
- Finansiering dommerutdanning.
- Revisjon av jaktprøveregelverket og framstilling av nytt utdanningsmateriell.
- Uttak av dommere til høystatusløp 2014.
- Evaluering av dommerutdanning.
Møtevirksomhet
FKF DU har hatt fysiske møter under dommerkonferansen på Gardermoen samt under
dommerutdanninga på Kongsvold. I tillegg utstrakt bruk av e-post og telefon.
Sentral dommerkonferanse 2014:
Konferansen ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter 23. og 24. januar 2014.
Det møtte 26 representanter fra de lokale dommerutvalg hvorav en også representerte RU
samt 4 fra det sentrale dommerutvalg i FKF.
Konferansen ble gjennomført på sedvanlig måte hvor aktuelle problemstillinger ble meldt inn
fra lokale dommerutvalg (LD) som igjen har fått tema fra sine medlemmer. FKF DU sendte ut
de justerte oppgavene til LD som gjennomførte møter i sine distrikt og hvor minst en
representant fra hvert LD kunne møte på den sentrale konferansen for å målbære dommerne i
den aktuelle regionen sitt syn. Oppgavene ble gjennomgått i grupper før de ble diskutert i
plenum. Der hvor det var stor enighet om en problemstilling fikk man et forslag til løsning
mens der hvor det ikke var stor enighet ble ingen føring gitt. Referatet er sendt de lokale
dommerutvalg for distribusjon til den enkelte dommer samt direkte til de dommere FKF DU
har e-postadresse til.
I tillegg til innmeldte oppgaver har FKF DU framstilt en oversikt som viser i hvilken grad
dommerne fastsetter tallkarakterene på en homogen måte. Det er et ønske at dommerne
dømmer samme prestasjon på samme måte slik at det blir mindre viktig for
tallkarakterfastsettelsen hvilken dommer som dømmer. Konklusjonen er at variasjonen i
tallkarakterfastsettelse virker å være akseptabel.
Det virker som antall oppgaver og problemstillinger som lar seg diskutere på denne måten
avtar. Det kan jo være et tegn på at behovet for årlige konferanser ikke lengre er tilstede.
Utdanning av nye dommere:
1. Autorisasjonsprøven på Kongsvold.
Det møtte 12 kandidater og 11 bestod prøven.
Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som tidligere.
Foruten 3 personer fra DU deltok Kjell Enberget, Stein Sorknes, Bjørnar Boneng,
Reidar Nilsen og Per Sandanger som sensorer. Det er viktig for kontinuiteten i
arbeidet mot å få fram nye dommere at det er rutinerte og pedagogisk sterke sensorer.
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2. Kongsvold 1
Det møtte 13 kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale
dommerutvalg. Alle fikk godkjent med anbefalinger om hva de måtte arbeide videre
med inntil autorisasjonsprøven. Denne delen av utdannelsen har en betydelig mer
opplærende form enn autorisasjonsprøven. Hver enkelt kandidat må ta ansvar for sin
egen utvikling inntil autorisasjonsprøven. Erfaringene er at de svakheter som blir
påpekt under Kongsvold 1 også er de utfordringene som er størst når kandidaten går
opp til autorisasjon året etter.
Også under denne delen av utdanningen legges det vekt på rutinerte og pedagogisk
sterke instruktører.
I forbindelse med utdanningen av kandidater på Kongsvold ble representanter fra LD
invitert til å stille som hundeførere. Dette for å gi LD et innblikk i hvilket nivå som
forventes på kandidatene samt hvordan gjennomføringen av Kongsvold 1 og
autorisasjonsprøven gjøres.
Finansiering dommerutdanning:
NKK har til tross for lovnader om et enklere rapporteringssystem, fortsatt krav om detaljert
budsjett og regnskap i forbindelse med refusjon av FKFs utgifter til dommerutdanning. Dette
er et omfattende arbeid for FKF DU. Det er krevende å få de lokale dommerutvalg til å
rapportere sine utgifter som skal legges til grunn for refusjon fra NKK.
FKF mottar penger til dommerutdanning fra NKK. Disse midlene tilbakeføres til de klubber
som kan dokumentere aktivitet i forbindelse med etterutdanning og utdanning av dommere.
FKF mottok i 2013 380 000,- fra NKK til dommerutdanning. Til sammenligning betaler FKFs
medlemsklubber over 800 000,- bare i aktivitetsavgift i forbindelse med jaktprøvene.
Revisjon av jaktprøveregelverket:
FKF DU la via styret i FKF fram for Fuglehundtinget de innkomne forslag til
regelverksendringer. De vedtatte endringene ble lagt inn i jaktprøveregelverket og sendt NKK
(NJK) for godkjenning. Imidlertid hadde da NKK satt i gang en endring av
fellesbestemmelsene for brukshundgreinene slik at FKF fikk et betydelig merarbeid for å få
jaktprøveregelverkets del 1 slik at det i hovedsak ble etter våre ønsker og Fuglehundtingets
intensjon. Det gjorde at regelverket inklusive fellesbestemmelser ikke ble godkjent av NJK
før i desember 2013.

Uttak av dommere til høystatusløp 2014.
FKF DU har tatt ut og forespurt dommere om å dømme semifinaler og finaler i NM vinter,
NM høyfjell, NM lavland, Norsk Derby og finale NM skog samt NM-lagkonkurransene.
Dommerne ble kontaktet direkte av FKF DU og listene var klare i januar. NM vinter var klar i
november.
Evaluering av dommerutdanning.
Dagens dommerutdanning har nå fungert i 3 år og FKF DU gjennomførte en evaluering blant
uteksaminerte kandidater og alle LD. Konklusjonen var at man i hovedsak var fornøyde med
dagens utdanningsopplegg med unntak av to hovedpunkter: Kandidatene er i for stor grad
overlatt til seg sjøl etter Kongsvold 1 og kvaliteten på kandidatarbeidene i VK er for dårlig.
Som tiltak for å bedre på dette er det nå innført obligatorisk samling i regi av LD mellom
Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven hvor LD har ansvaret for innhold og gjennomføring.
Videre kan LD nå anbefale for FKF DU at en kandidat som ikke viser nødvendig progresjon
ikke får møte til autorisasjonsprøve. For å bedre på kvaliteten på kandidatarbeidende i VK kan
nå kandidater ta sine kandidatarbeid som settedommere i VK under visse forutsetninger. Dette
siste er et toårig forsøksprosjekt godkjent av NJK.
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Kombinertdommerutvalget
Det har vært tydelig økning i aktivitet blant arrangører av apportprøver i 2013.
Til sammen har det vært innrapportert 18 prøver over 24 dager med apport, og det er økning i
antall fullkombinertprøver, 9 prøver mot 6 i foregående år.
Prøvene i 2013 viser en solid økning med 574 starter mot 477 registrerte starter 2012. Dette er
fordelt på 17 raser. Av disse klarte 373 å oppnå premiering, som igjen gir en i
premieringsprosent på 65% (72% i 2012, 63% i 2011, 50% i 2010). Dessverre så er tallene
fortsatt ikke helt nøyaktige da noen klubber ikke har rapportert inn statistikktallene.
Det er fremdeles de kontinentale rasene som er mest tallrike til start, og det er litt færre
deltakere blant noen av de engelske rasene. (S=Ant.starter, P=Premierte)
RASE
Engelsk setter
Irsk Setter
Gordon Setter
Pointer
Braque du
Bourbonais
Ung. Vizla korthår

S
18
10
11
12
2

P
7
6
7
7
1

%
39
60
63
58
50

10

5

50

Breton

30

19

63

RASE
Langhår Vorsteh
Korthår Vorsteh
Strihår Vorsteh
Korthår Weimaraner
Ungarsk Vizla langhår
Langhår weimaraner
Grosser
Münsterländer
Kleiner Münsterländer

S
17
152
189
13
2
1
7

P
11
106
130
6
1
0
4

%
65
70
69
46
50

91

61

67

57

130 poengsklubben, for de som klarer alle tre øvelsene uten feil og mangler, har også i år blitt
utvidet med flere nye medlemmer. 17 nye hunder klarte 30 poeng i 2013.
Det ble gjennomført Dommerkonferanse på Malungen i mai, med 21 deltagende dommere og
en dommerelev. Denne dommereleven ble senere på året uteksaminert og godkjent. 2
dommerelever er i gang med utdannelse, 1 i Buskerud og 1 i Trøndelag.
Bjørnar Gundersen trådte ut av dommerutvalget etter mange år, og er erstattet med Kenneth
Ressem.
Dommerutvalget endret navn fra Dommerutvalg Kombinert til Dommerutvalg Apport, og har
nå også fått ut sine dommerutdannelsepapirer på FKFs nettsider.

BUDSJETT 2014
Dommerutdanning/reise

4.000,-
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6.3

RAPPORTER FRA NKK – KOMITEER

Derbykomiteen
Pr 1. mai var det påmeldt oppunder 400 hunder og 10. september hadde 100 av disse klart å få
1. pr UK og dermed kvalifisert seg til Norsk Derby 2013.
Norsk Derby startet torsdag kveld med foredrag arrangert av vår hovedsponsor Eukanuba,
Johan Malm og Ingvar Rødsjø fortalte litt om hvordan få klar en hund til jakt og jaktprøve.
Fredag morgen den 20. september stod det 92 deltagere klare på opprop, etter litt logistikk for
å få de 5 partiene tilnærmet like i antall bar det til fjells. Det ble delt ut 8 premier denne
dagen. Lørdag var det ute 3 semifinalepartier hvor det ble delt ut til sammen 8 premier.
Finalen i Norsk Derby 2013 ble dømt av Nils Røv og Roar Ødegård. Finalen gikk i Gåvålia
og det skulle vise seg etter en litt rolig start på dagen at ble det mer enn nok situasjoner på
alle. Etter en lang og fin dag i fjellet med vekslende værforhold fra sol til sludd var det til slutt
tre på resultatlisten :
Vinner av Norsk Derby Finale 2013:
GS Porsangervidda’s Black Hunter e/f Harry Arnold Hansen
2. plass Norsk Derby Finale IS Heggelifjellet’s Oter e/f Jan Roger Hegli
3. plass Norsk Derby Finale kom ES Vestenfor’s Guri Kunna e/f Agnar Svendsen.
Harry Arnold og Sonja Hansen er også oppdretter av GS Porsangervidda’s Black Hunter.
Stor takk til våre sponsorer: Eukanuba, Non-Stop Dogwear, Bolig og Eiendomsutvkling og
Norsk Dyremat.
Takk til dommere som dømte Norsk Derby kvalifisering, semifinaler og finale.
Tekninsk arrangør av Norsk Derby 2013 var Nordenfjeldske FK med Rolf Bye som
prøveleder. Vi i derbykomiteen vil takke sekretariatet for et meget godt samarbeid før og
under prøven med en løsningsorintert og imøtekommende prøveleder.
Da takker jeg for tre fine og lærerike år i Derbykomiteen og ønsker neste års komitè med
leder Andreas Bjørn i spissen lykke til.
Dorthe Haugen
Leder Norsk Derby 2013
Fagkomiteer (FK) som er delegert til FKF:
Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver.
Komiteen har bestått av Petter Elvestad, Nils B Skaar og Nils Fr. Røv
Komiteen har behandlet 5 innmeldte brudd på jaktprøvereglenes pkt 1.2 og NKKs lover §7-5.
Komiteen har vurdert hvert enkelt tilfelle i forhold til alvorlighetsgrad. Det er lagt flere
elementer inn i vurderingene, som forhold til dyrevelferden, forhold til allmenheten, og hva
som anses som ønsket/uønsket adferd generelt.
Komiteen har lagt vekt på at forseelser behandles likt i forhold til den alvorlighetsgrad de
representerer.
Fuglehundsporten er utsatt for kritiske blikk ut fra den aktivitet som bedrives med hunder og
jakt. Det gjelder human aktivitet i forhold til både hundene og viltet. Det kan også være
utfordrende å drive disse aktivitetene i samkvem med andre brukergrupper.
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Dette må utøverne ta på alvor, og bidra til at den aktiviteten som bedrives i dag også blir
mulig å drive i tiden fremover.
Komiteen vurderer disse forholdene i sitt arbeid, og sine innstillinger til straff.
Det er NKKs jakthundkomite som vedtar straffenivå ut fra komiteens innstilling.
Alle innstillingene fra komiteen i 2013 har blitt tatt til følge av NKKs jakthundkomite.
Oversikt over behandlede saker i 2011, 2012 og 2013.
2011
Interesse for/ angrep på sau
Interesse for/ angrep på rein
Interesse for/angrep på rådyr
Uønsket adferd mot annen hund
Klage på dommer

5
2
0
2
0

2012

2013

3
1
1
6
1

3
0
0
2
0

Komiteen har hatt enstemmig innstilling i alle sakene som er behandlet i 2013
Fuglehundklubbenes FK for skogsfuglprøver
Komiteen har bestått av:
Jon Ivar Søhus
Øystein Utne.
Det innkom ingen nye klagesaker i 2013.

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver
Komiteen har bestått av:
Glenn Olsen
Rune Brenna
Det har ikke vært noen saker til behandling i fagkomite for kombinert i 2013.

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen OK
Komiteen har bestått av
Petter Elvestad, leder
Fredrik Aalerud
Marte Ottesen
Arbeidet i komiteen gjennomføres slik som beskrevet i den nye driftsavtalen. Dog er det
fremkommet noen innskjerpinger og ønsker om tillegg/endringer i en eventuell ny avtale.
Innskjerpingene går på regel om maksimalt 200 starter pr prøvedag, at Statskog sier nei til
forespørsler om leie av tilleggsarealer, at dommerutdanningen skal foregå i de terreng som
ligger under Hjerkinn landskapsvernområde og at reserveterreng ved prøvene fortrinnsvis skal
være Kolla jernbanen og/eller Snøheimveien pga reinens trekkveier.
Samarbeidet med Statskog har vært problemfritt. I og med at leieavtalen går ut 31.12.2014, er
det planlagt å forhandle om en ny leieavtale i juni i år.
.
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6.4 JAKTPRØVER OG KVALITETSIKRING
Kvalitetssikring jaktprøver 2013
FKFs styre er fornøyd med hvordan de fleste samordningsutvalgene fungerer. Styret har i
liten grad grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til terminlisteoppsett, noe
som er etter styrets og mandatet for utvalgenes intensjon. Styret har imidlertid sett det
formålstjenelig å gi hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding på det arbeidet som
gjøres. Styret håper det skal bidra til en ytterligere forbedring av det enkelte
samordningsutvalgs arbeid slik at man unngår den støy som kan oppstå i forbindelse med
terminliste oppsettet.
Rapporteringen fra jaktprøvearrangører til FKF og betaling til dommerutdanningsfondet
fungerer bedre enn tidligere, men det er fortsatt gjengangere blant klubber som ikke klarer å
utføre disse oppgavene uten purringer. Styret vurderer tiltak mot disse hvor det mest
ytterliggående er å nekte vedkommende klubb å arrangere jaktprøve kommende år.
Arbeidsbelastningen for FKFs sekretær er betydelig når enkelte klubber må purres tre ganger.
Kvalitetssikring høystatusløp 2013
Også i 2013 har arrangører av NM og Norsk Derby fått en tilbakemelding av de
arrangementer som FKF har et særlig ansvar for. Evalueringen gjelder alle deler av
arrangementet og gjøres på bakgrunn av rapporter fra dommere, NKKs representant,
tilbakemeldinger fra deltagere og vurdering av episoder som oppstår som styret i FKF blir
kjent med. Styret er påpasselig med å ikke legge vekt på detaljer, men påpeke forhold som
kan forbedres under kommende arrangement.
Styret er av den oppfatning at arrangørene legger stor innsats i å legge forholdene til rette for
deltagere og dommere og vi er gjennomgående meget godt fornøyd med arrangementene som
holder et nivå vi kan være stolte av.
Styret har mottatt positiv respons fra de fleste arrangører som setter pris en konstruktiv
tilbakemelding til felles beste, selv om det også her er unntak hvor arrangør ikke ser de
påpekte problemer. Styret innleder da ikke til noen diskusjon.

6.5

FKF INTERNETT OG I ”FUGLEHUNDEN”

Internett
Internettsidene har gjennom 2013 blitt oppdatert jevnlig med aktuelt stoff og har teknisk sett
fungert optimalt. Det er ikke utført noen større tekniske oppgraderinger annet enn normale og
nødvendige sikkerhetsoppdateringer. Webansvarlig har vært Geir Heggertveit, og nettsiden
har vært driftet gratis gjennom hans selskap. Geir Heggertveit og hans selskap har fått økt
arbeidsmengde og ønsker at FKF finner en annen løsning på drift av nettsiden. Styret i FKF
har innhentet tilbud og flyttet nettsiden over til Istudio som er et selskap som driver
profesjonelt med disse tjenestene og det er inkludert supporttjenester.
Nettsiden har i den forbindelse fått nytt domene «fuglehundklubbenesforbund.no»
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FKF sider i Fuglehunden
I tillegg til oppdatert liste over styremedlemmer, varamedlemmer, sekretær, revisor og
valgkomité, er noe av spalteplassen FKF har til rådighet i Fuglehunden avsatt til fast stoff i de
6 nummer som utkommer årlig. Her er en oversikt over stoff og artikler fra FKF i 2013/2014:
Nr. 4: Kun Styrende organer og utvalg 2013
Nr. 5: Norges lag under VM-lag og St. Hubertus i Kroatia i oktober og
Gode rutiner for avslutning av jaktprøver.
Nr. 6: Autorisasjonsprøven og artikkel om det sentrale dommerutvalget i FKF
Nr. 1: Kunngjøring av terminliste for fuglehundprøver – Vinter 2014.
Frist og regler for kåring av Årets hund – Norges Cup/Årets Unghund for 2013
Nr. 2: Kunngjøring av Årets Hund - Norges Cup / Årets Unghund for 2013.
Nr. 3: Kun Styrende organer og utvalg 2014

Ved siden av ovennevnte, er det plass til informative tema som vi kan være engasjert i.
Vi tar gjerne imot innlegg fra skrivekyndige medlemmer. Først og fremst er vi interessert i
tema som mange er opptatt av, og som kan være informative for oss alle. Innlegg sendes
FKF’s sekretariat. (ellenbd@online.no )

6.6.

ULIKE SAKER
Aversjonsdressur
Systemet med aversjonsdressur har fungert godt også i 2014. Det er i alt registrert 141
instruktører som er tilsluttet FKF. Disse har i alt testet 1224 hunder som er en stor
økning fra i fjor på 871. En grunn til den store økningen kan være at FKFmedlemsklubber nå melder inn gjennom FKF og ikke gjennom NJFF sine lokallag.
Prosentvis så er andelen av testede stående fuglehunder stabil på 61-62 % av totalt
testede hunder i NJFF. I 2013 er det ikke gjennomført felles møte i kontaktutvalget
for aversjonsdressur. Møtet er utsatt til 2014 med tanke på gjennomgang av nytt
utdanningsmatriell og oppdateringskurs. Utdanning og oppfølging er godt i varetatt.
Totalt instruktører pr 01.12.2013 er nå oppe i 703.

Her er også en samlet oversikt over testede hunder i perioden 2007 – 2013:
Prosentuell fordeling over utstedte prøvebevis for godkjent aversjonstest på husdyr eller
hjortevilt.
2007
2008
2009 2010 2011 2012
Stående fuglehunder
61,3
62,8
61,9
59,8
61,3
61,9
Apporterende hunder jakt
2,2
2,8
1,8
1,9
3,3
2,8
Drivende hunder, jakt
18,5
17,3
20,2
19,1
18,2
17,7
Spisshunder jakt
10,3
9,2
10,5
12,5
9,9
10,2
Sum rase jakthunder
92,3
92,1
94,4
93,3
92,7
92,6
Andre hunderaser
5,2
4,8
3,4
3,9
4,8
4,8
Blandingshunder
2,5
3,1
2,3
2,8
2,5
2,7
Sum antall
3510
4471
5032 5506 4838 4353

2013
61,5
3,4
19,6
8,5
93,0
4,2
2,8
4092

FKF, gjennomførte i fjor en grundig sjekk på antall tilfeller innrapportert fra
jaktprøvedommere siste 3 årene. Resultatet var at det var konflikt mellom sau og hund
for hver 1400 start. 2013 ligger på samme nivå.
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Bruk av GPS (Norsk Vorstehhundklubb): Vurdere bruk av GPS ved avprøving
av hund i ulveutsatte områder.
NVK leverte i til fjorårets Fuglehundting et forslag om å tillate bruk av GPS på
jaktprøver. Fuglehundtinget avviste saken med den argumentasjon at dette var en
regelverksendring som må behandles ved neste revisjon av jaktprøveregelverket.
Saken ble imidlertid tatt inn i styrets handlingsplan og styret ble gitt fullmakt til å
utrede saken.
Styret i FKF er kjent med at den økende ulvebestanden i enkelte områder på Østlandet
et betydelig problem for mange hundeeiere. Under utøvelse av jakt er dette et problem
spesielt for drivende og skjellende hunder, men også ved jakt med stående fuglehund
opplever mange hundeeiere dette problematisk.
I forslaget fra NVK og supplerende skriv mener NVK at bruk av GPS-halsbånd på
hunden vil være en fordel i de ulveutsatte områdene.
Styret har vurdert følgende forhold rundt problemstillingen:
For bruk av GPS:
- GPS vil være et hjelpemiddel for hundeførere til rask å finne sin hund hvis den blir
borte eller fører har mistanke om ulveangrep.
- Bruk av GPS er kvalitetssikring og sikkerhet både for prøvearrangører, hunder og
tilhørende eiere.
- Hundeieren kan klare å redde sin hund fra bli drept under angrep av ulv.
Mot bruk av GPS for å unngå ulveangrep:
- Det er ikke registrert uheldige episoder eller uhell under jaktprøver for stående
fuglehunder på grunn av angrep fra ulv.
- Det er svært sjelden at fuglehunder blir angrepet av ulv på jakt.
- Dersom en hund blir angrepet av ulv vil GPS som virkemiddel ha liten effekt.
- Å innføre bruk av GPS med denne begrunnelsen virker stigmatiserende på en
konflikt mellom ulvemotstandere og ulveelskere uten at noen praktisk effekt kan
påregnes.
- Deltagere i partiet kan koble seg til samme ID som hundebåndet og ulovlig bidra til
lokalisering av hunden under avprøving.
- GPS er en uønsket teknifisering av jaktprøvene.
Styret i FKF kan ikke se at argumentene for å innføre GPS til bruk under jaktprøver i
ulveutsatte områder vil ha noen betydelig effekt og finner argumentene i mot innføring
av GPS flere og bedre.

Blysaken
Det har blitt gjennomført et telefonmøte mellom styre sin representant, Robert
Brenden og Jon Ivar Søhus som også har sittet i komiteen for blysaken. Det ble tatt
kontakt med NJFF om status og om FKF kunne bidra med noe på nåværende
tidspunkt. NJFF sendte over saksdokumentasjon til FKF. NJFF ville avvente videre
jobb i saken pågrunn av regjeringsskifte. Dette er en politisk sak som NJFF ønsker å
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jobbe opp mot politikerne så godt som mulig før saken kommer opp. Dette arbeidet er
nettopp oppstartet igjen mot den nye regjeringen.
NJFF vil holde FKF løpende orientert og dersom behovet melder seg spørre om hjelp
fra FKF. Komiteen støtter denne fremstillingen og styre er informert om status. NJFF
tilføyer at dette er en sak som vil ta litt tid siden dette skal gjennom en del prosesser
før den kommer opp som sak i Stortinget.
Kombinertutvalget
Det har ikke vært henvendelser fra kombinertutvalget til FKF om behov for møte.
Kenneth Ressem ble foreslått fra utvalget som nytt medlem i utvalget. Styre godkjente
Kenneth Ressem som nytt medlem våren 2014.
Jakthunddivisjonen
Samarbeidet innad i JD fungerer etter den intensjonen som ble satt i 2010. JD er nå
kun et politisk organ opp mot NKK, - spesielt i forhold til NKK RS, jfr IT-satsingen
som ble enstemmig vedtatt på NKK RS 2012. Samtidig ser vi klare fordeler i store
viktige høringer og mulighetene dette samarbeidet gir jakthundsektoren ved årsmøtene
i NKK.
Det har vært tre møter i JD i 2013/14.

Samarbeid m/NKK/NJK
NKKs jakthundkomite (MJK) er delegert myndighet fra NKKS hovedstyre i forhold
som vedrører jakthundrasene. Gjennom året har derfor FKF betydelig kontakt med
NJK. FKF ser klart fordelen med at representanten fra fugl også er styremedlem i
FKF. Dette er dagens situasjon i og med at Kjell Enberget nå sitter som leder i NJK.

VM Kroatia 2013
Årets VM foregikk i Zadar/Nis områdene i Kroatia. Dette er 2.året på under 10år at det
blir arrangert i disse nydelige terrengene. Norge var representert med disse hundene og
førere/eiere:
Britiske laget:
P Black Luckys Ingo – Knut Gunnar Sørlie
ES Sletthallens Jackpot – Erik Slommerud
ES Jøldalens Frekk – Morten Baastad
ES Nordvestjydens Evita – Bjørn Plassgård
Kontinentale laget:
KV Tierbuas Enya- Tommy Andersen
KV Tiurjegerens Lady Gaga-Tommy Andersen
KV Sognexpressens Only One-Robert Brenden
KV Sognexpressen Nikki-Robert Brenden
Det ble i år store forandringer på begge lagene kort tid før avreise til VM. Under
vanskelige forhold og svært få premierte 1.dag, så var det et håp for de norske
representantene å lykkes på dag 2. Det viste seg at det var få hunder som fikk det til og
kun en hund fra Norge ble premiert på disse 2 dagene. Tierbuas Enya fikk en bon
(3.premie) dag 2. Norge nådde dessverre ikke opp til pallplassering dette året.
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I St.Hubertus var Norge representert med Erik Slommerud-ES Sletthallens Jackpot og
Robert Brenden- KV Sognexpressens Nikki. Norge hadde i år ikke noe damelag.
Herrelaget fikk ikke godkjente arbeid dette året og dermed ingen pallplassering.
Et lite sammendrag av øvrige resultat i VM:
VM-gullet for individuelt engelske raser ble nok en gang vunnet av Paolo Paldini fra
Italia med pointer Era Ora Di Boccadarno, og kan dermed titulere seg som
verdensmester. VM-lag engelske raser ble også vunnet av Italia. Individuelt
kontinentale raser ble vunnet av Julien Pinel fra Frankrike med hunden Breton: Dollar
des Plaines Dauxeenes. Frankrike ble også verdensmester for lag.
St. Hubertus, damer ble Vladimira Dvorakova fra Tsjekkia med engelsksetter Fino vis
Tranquilla, verdensmester. Her ble Italia verdensmester lag. St. Hubertus herrer ble
Davor Gmizic fra Kroatia med engelsksetter Chat vis Tranquilla. VM-lag gikk også til
Kroatia. St. Hubertus Spaniels ble Marco Carretti fra Italia med springer spaniel. VMlag gikk til Frankrike.
Norge kom ikke på pallen denne gang, men FKF takker for innsatsen.
Hovedsponsorer dette året var Bergans og Eukanuba.
6.6 HØYSTATUSLØP

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2013:
Teknisk arrangør

Norsk Engelsksetterklubb

Finaledommere

Alfred Sæther/Sigmund Nyborg

Vinnerlag

Korthår vorsteher

Vinner av Høyfjellspokalen

KV Haugtuns Brc Falco
E/F: Jon Inge Alstadvold

Øvrige deltakere på finalelaget

KV Haugtun’s Dpb Enja
E/F: Lisbet Ottesen
KV Ulvesvollens Ftf Ylva
E/F: Jens Thomas Sagør

NM INDIVIDUELT HØST 2013
Teknisk arrangør

Norsk Engelsksetterklubb

Finaledommere

Idar Langemyr/Petter Elvestad

Finaleresultat

1. Pr.
ES Sørbølfjellet’s Zizou
E: Erik Hjelmås Lien
F: Tord Lien
2. Pr.
ES Slottvidda’s I M Tuva
E/F: Håvard Dekkerhus
3. Pr.
P Pimen’s Aron
E/F: Terje Steinsund
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NM SKOG 2013:
Teknisk arrangør

Norsk Irsksetterklubb

Finaledommere

Per Arne Kjelsberg, Olav Bratberg, Paal
Aasberg

Finaleresultat

1. Pr
IS Furunakkens Balto
E: Tonje Evju/Geir Haugen
F: Geir Haugen
2. Pr
ES Åsvangen’s Tripper
E/F: Trond Kolstad
3. Pr
IS Imingens Lk Indi
E: Kari og Asle Svinsås
F: Asle Svinsås
4. Pr
GS Imingens Ek Elle-Gant
E/F: Wenche Porsanger

NORSK DERBY 2013:
Teknisk arrangør

Nordenfjeldske Fuglehundklubb

Finaledommere

Nils Røv og Roar Ødegård

Finaleresultat

1. Pr.
GS Porsangervidda’s Black Hunter
E/F: Harry Hansen
2.Pr
IS Heggelifjellet’s Oter
E/F: Jan Roger Hegli
3. Pr
ES Vestenfor’s Guri Kunna
E/F: Agnar Svendsen
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UNGHUND GRAND PRIX 2013:
Teknisk arrangør

Telemark Fuglehundklubb

Finaledommere

Dagfinn Fagermo og Øystein Storvoll

Finaleresultat

1. Pr
B First Bullet Samson Sørensen

E/F: Jon Aurebekk
2. Pr
IS Red Dubliners Bao Vår
E/F: Kjell Arne Odlolien

NM-LAG LAVLAND 2013:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Stein Helge Østerli/Arild Skeivik

Vinnerlag

Pointer

Vinner av Lavlandsfatet

P Ohlsmyrens P Respect
E/F: Hans Simensen

Øvrige deltakere på finalelaget
P Fn Isa
E/F: Finn Holm Nygard
P Oterbekken’s Moody Blues
E/F: Ann May Simonsen

NM LAVLAND 2013:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Per Sandanger/Arne Abel Lunde

Finaleresultat

1. Pr
ES Tøttadalen’s Kaisa
E: Yngve og Ragnhild Klappang
F: Yngve Kleppang
2. Pr
P Ohlsmyrens P Respect
E/F: Hans Simensen
3. Pr
P Fn Isa
E/F: Finn Holm Nygard
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FORUS OPEN 2013:
Teknisk arrangør

Rogaland Fuglehundklubb

Finaledommere

Geir Stenmark og Knut Torkildsen

Finaleresultat

1. Pr
ES General Sniff av Skåpleinun
E/F: Bjørn Sjurseth og Siri Sjurseth

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014
Teknisk arrangør

Vestlandets Fuglehundklubb og
Agder Fuglehundklubb

Finaledommere

Bjørn Monsen og Rune O. Brenna

Finaleresultat

1. Pr

IS Spira Av Snarum
E/F: Morten Fuglerud
2. Pr
ES Javnlias Houdini
E/F: Nina Hjelmaas Lien
3. Pr

ES General Sniff av Skåpleinun
E/F: Bjørn Sjurseth og Siri Sjurseth
4. Pr

ES Rypelyngens Nelly
E/F: Pål Ingolv Berge

5. Pr
ES Vestenfor’s My Many
E: Britt Mjellem/Morten Soltvedt
F: Morten Soltvedt

NM LAG VINTER 2014:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Jørn Presterudstuen/Reidar Nilsen

Vinnerlag
Vinner av Vinterpokalen

Gordonsetter
GS Mountaineer’s Henke Larson
E: Camilla Riise/Strige Roland
F: Roland Strige

Øvrige deltakere på finalelaget
GS Klettkovens Shira
E/F: Jim Pedersen
GS Egon
E/F: Jim Rune Øyum Pedersen
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NM VINTER 2014:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Geir Stenmark/Oddmund Sordal

Finaleresultat

1. Pr
IS G-Tjikkom Av Miessevarri
E/F: Ronny Jørgensen
2. Pr
ES Ferdsesmyras A Mi Lady Maridubedåre
E/F: Robert H. Flatli
Arctic Cup 2014

Teknisk arrangør

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Finaledommere

Rune Magnussen og Ronny Hartviksen

Finaleresultat

1. Pr

ES General Sniff av Skåpleinun
E/F: Bjørn Sjurseth og Siri Sjurseth
2. Pr
P Ørntuas I Ibis
E: Bing Karlsen F: Rune Hoholm
3. Pr

B Reisavannet’s Zb-Sam
E/F: Tor-Eivind Båtsnes

Vinner av NORGES CUP 2013:
1.PR 51 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:
2.PR 24 Poeng
HundensNavn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Hundensmor:
Hundensfar:
Eier:
3.PR 13 Poeng
HundensNavn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Hundensmor:
Hundensfar:
Eier:

Pointer Ohlsmyrens P Respect
S30118/2008
12.3.2008
VK
SJCH Borgeflons Jaga
Setpoint’s Buddy
Hans Simensen
ES Slottviddas IM Ramses
10327/07
08.02.07
VK
ES Slottviddas IM Tyra
ES Trønderviddas Giro
Håvard Dekkerhus
ES Slottviddas IM Tuva
04394/06
25.09.05
VK
ES Slottviddas IM Tyra
ES Ørsnipas Clint
Håvard Dekkerhus
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ÅRETS UNGHUND 2013:
1.PR 10 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:
2.PR 8 Poeng
Hundens Navn:
Regnr
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:
3.PR 4 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:

7.

GS Porsangervidda`s Black Hunter
NO36260/12
28.02.2012
UK
GS Kvænangsfjellet`s Thea
GS Kimi
Harry Hansen
ES Tzara
NO45130/11
02.06.2011
Uk
ES Tøttadalen's Dråpe 07831/08
N JCH ES Harodalen's Figo22935/04
Ulf Antonsen
ES Vargnesets Luca
NO50113/11
11.8.2011
UK
ES Galloks Luna
ES Slottviddas IM Ramses
Hans Einar Enoksen

HANDLINGSPLAN – OPPFØLGING AV VEDTAK FKS RS 2012

Lovarbeidet
Rapport fra Lovkomiteen i FKF
Lovkomiteen har siden 2010 bestått av Dag Skarpodde (leder), Nils B. Skaar og Harald
Bruflot. Trine Melheim har i enkeltsaker vært konsultativt medlem. Det er styret i FKF som
har oppnevnt Lovkomiteens medlemmer som oppfølging av vedtaket på FKF RS 2010 om å
starte arbeidet med nye lover for FKF som reelt forbund.
Lovkomiteen har fra starten og fram til 2014 hatt mer enn 40 møter og fullført arbeidet med
høringsrunde, informasjonsmøter, temamøter og interne møter med styret i FKF og med
sentrale personer i NKK. Det vises for øvrig til vedtak i sak 1 Årsberetning på
Fuglehundtinget 2013 som oppsummerer en del av arbeidet og de vedtatte lovendringene som
er gjennomført.
Etter at nye lover for FKF ble vedtatt i 2012, har det vært utstrakt kontakt med veiledning og
råd til mange av FKFs medlemsklubber i.f.m. det arbeid disse skulle gjennomføre i egen
klubblov for å tilpasse og innarbeide ny lovmal for FKFs medlemsklubber. 31 av i alt 38
medlemsklubber fikk godkjent sine nye lover etter planen i 2013. 14 av disse uten
anmerkninger eller krav om endringer. For 12 klubber ble lovene godkjent forutsatt at
klubben behandlet og vedtok noen mindre endringer på sine årsmøter eller RS i 2014. 5
øvrige klubbelover ble også godkjent forutsatt flere vesentlige og/eller prinsipielle endringer i
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2014. En klubb fikk ikke godkjent sine nye lover i tillegg til at ingen av de 6
medlemsklubbene med sin hovedtilknytning i NJFF hadde sendt inn nye lover for behandling
og eventuell godkjennelse.
Lovkomiteens arbeid med gjennomgang, vurdering og aktuell veiledning til en del av de
medlemsklubbene som skulle behandle endringer av lover på årsmøter og RS i 2014, er som i
2013 gjennomført etter hvert som disse er oversendt Lovkomiteen. Vår innstilling med
eventuelle nye merknader er deretter oversendt styret i FKF for behandling.
Ved avslutning av årsrapporten fra Lovkomiteen gjenstår det fortsatt flere klubber som ikke
har oversendt lovendringer for vurdering og behandling. Dette forventes fullført fram mot
Fuglehundtinget 2014. Lover for medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk
hovedtilknytning skal behandles som egen sak på Fuglehundtinget 2014. Forhold vedr.
medlemsklubbene i NJFF blir da avklart. Det samme gjelder prinsipielle forhold for Tromsø
Hundeklubb, fuglehundgruppa som vil være avgjørende for Lovkomiteens behandling og
innstilling for nye vedtatte lover i 2014.

NKK – Øke bidrag/støtte
Det arbeides kontinuerlig for å øke det økonomiske bidraget fra NKK slik at midler kan
tilbakeføres til utdannede klubber og klubber som har en aktiv etterutdannelse av
jaktprøvedommere.
Den økonomiske situasjon i NKK ble grundig behandlet på EO RS 2014 og det er grunn til å
anta at utdannede klubber fortsatt vil kunne motta støtte med dog usikkert om i samme
størrelsesorden som tidligere
IT-satsing
I januar 2014 ble det kjent at den økonomiske situasjon i NKK ikke er slik som redegjort for
under ordinært RS i november 2014. Nye analyser viser at likviditeten er lavere enn forutsatt.
Det er på ingen måte krise men dog slik at noen strakstiltak iverksettes og en rigid kontroll vil
være nødvendig i noen år. Så vel HS NKK og årsmøtet var meget tydelig på at vedtatt IT
satsing skulle fortsette men underlagt sterkere kontroll fra HS. FKF fremmet og fikk
enstemmig tilslutning til dette vedtaket:
1) Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av medlemsklubbene
gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT satsing. Det er
videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en framdriftsplan med
tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltidsfristene.
Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HSs bevilgningsgrunnlag
(budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av
prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.
2) HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig godkjenne
prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra
kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.
3) All aktivitet i NKKs IT satsingsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følgende er på
plass:
 En strategi for satsingen.
 Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å
komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene
et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere innenfor prosjektets rammer.
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 Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i
prosjektet og arbeidet i BIT.
4) RS er positive til å forlenge rammen for IT satsingsprosjektet. Sak om en konkret
forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT satsing fremmes på
ordinært RS i november 2014 som en del av en overordnet fremdriftsplan for
prosjektet.
5) RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny
likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må
redegjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT satsing.
HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er
utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke
aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra oppstarten og frem til
dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike aktiviteter/prosjekter

Grunnkontingent utenlandske medlemmer
Styret har nedprioritert dette arbeidet i denne perioden og setter opp saken på handlingsplanen
for neste periode.

Oslo, 10. mai 2014

Petter Elvestad

Kjell Enberget
Hans Einar Enoksen

Nils B. Skaar
Trine Melheim
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Sak 2
Regnskap 01.04.13-31.3.2014
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RESULTATREGNSKAP pr.

31.03.2014

31.03.2013

Inntekter
Salg hefte fase I
Salg hefte fase II
FKF Salg Håndbok Prøvedommere
Salg apportbevis
Salg jaktprøveskjemaer
Salg dommerpermer
Salgsinntekt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 600,00
1 700,00
4 620,00
74 325,00
17 160,00
99 405,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 200,00
1 300,00
700,00
7 587,00
104 046,00
13 385,00
132 218,00

Div. innt. inkl. mva-ref. , ovf. dommerbidrag NKK (2014)
FKF avg. Dommerutdanningsfond
FKF Medlemskontingent
Norsk Derby
Annen driftsinntekt

kr
kr
kr
kr
kr

413 012,00
129 705,00
224 850,00
88 687,00
856 254,00

kr
kr
kr
kr
kr

46 181,00
153 976,00
457 770,00
116 805,05
774 732,05

Sum driftsinntekter

kr

955 659,50

kr

906 950,05

4301
4302
4303
4304
4309

FKF Innkjøp apportbevis
FKF Innkjøp jaktprøveskjemaer
FKF Innkjøp instr.hefter Fase I
FKF Innkjøp Instr.hefter Fase II
FKF Innkjøp dommerpermer
Varekostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr

(11 441,00)
(85 622,00)
(524,00)
(577,00)
2 793,00
(95 371,00)

kr
kr
kr
kr
kr
kr

(3 614,50)
(9 010,00)
(3 152,00)
(593,00)
(9 104,00)
(25 473,50)

6801
6802
6805
6900
6940
7500
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7710
7770

FKF Kontorhold (driftskostnader)
FKF Kjøp premier
FKF Div. utg.
Telefon
Porto, brev
Forsikringspremier
FKF Representantskapsmøte
FKF Styremøter
FKF Komiteer
FKF Dommerutvalg
FKF Dommerutdanning
VM støtte
FKF Distriktskonferanser
Representasjon
Bank- og kortgebyrer driftskonto
Annen driftskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

(117 456,50)
(11 232,00)
(41 886,00)
(5 034,00)
(1 628,30)
(13 989,00)
(65 914,10)
(54 094,23)
(26 445,59)
(29 854,00)
(180 782,00)
(14 000,00)
(124 040,00)
(29 492,50)
(657,00)
(716 505,22)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

(100 213,85)
(29 655,35)
(9 032,00)
(6 812,50)
(4 423,40)
(13 693,00)
(53 100,20)
(34 999,52)
(2 390,05)
(13 424,04)
(100 876,50)
(25 580,00)
(39 676,00)
(49 874,10)
(654,00)
(484 404,51)

Sum driftskostnader

kr

(811 876,22) kr

(509 878,01)

Driftsresultat

kr

143 783,28

kr

397 072,04

8050 Annen renteinntekt

kr

28 948,48

kr

34 119,17

Årsresultat

kr

172 731,76

kr

431 191,21

Regnskap dommerfondet
Avg. dommerfondet
Tilskudd dommerutd. NKK
Renter
Samlet bidrag/inntekt

kr
kr
kr
kr

129 705,00
350 000,00
12 391,00
492 096,00

Utgifter dommerutvalg
Utgifter dommerutdanning
Utgifter distriktskonferanser
Totale utgift dommerfond

kr
kr
kr
kr

29 854,00
180 782,00
124 040,00
334 676,00

kr

157 420,00

3101
3102
3104
3105
3106
3107

3900
3901
3902
3903
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Overskudd/(Underskudd) dommerutdanning

BALANSE FKF
Eiendeler
Bankinnskudd
1594.12.71852
1594.12.71828
9615.10.32963
Prøveskjemaer
Dommerpermer
Apportbevis
Instr.hefter fase 1
Instr.hefter fase 2
Startrevolvere
Gullmerker
NM-premier
Diplomer
Stanse
FKF-glass
Telefax
Kopimaskin
Datautstyr
Fordring Norsk Kennel Klub
Fordring Norsk Derby
Kundefordringer
Andre fordringer

kr
kr
3 433,67
kr
90 239,96
kr 1 709 867,43

Sum

Gjeld og egenkapital
Viltfondet pr. 1/4-13
Renter

kr
kr

Formue pr. 1/4-14
Overskudd overført

42 900,00
7 034,00
1 250,00
2 183,00
103,00
8,00
5 600,00
1 670,00
1,00
1,00
18 000,00
1,00
1,00
1,00
31 506,00
9 898,00
-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

80 598,00
4 241,00
12 691,00
2 707,00
680,00
8,00
5 600,00
3 452,00
1,00
1,00
27 450,00
1,00
1,00
1,00
7 811,00
-

kr

1 923 698,06

kr

1 737 817,30

kr

25 273,00

kr

413 044,83

kr
kr

kr
kr
kr

24 537,00
736,00

26 031,00

413 044,83
157 420,00

Dommerutd.fondet pr. 31/3-14

31.03.2013
1 592 574,30

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
4 197,55
kr
65 521,87
kr 1 522 854,88

25 273,00
758,00

Viltfondet pr. 31/3-14
Dommerutd.fondet pr 1/4-13
Overskudd overført

31.03.2014
1 803 541,06

712 308,83
-299 264,00

570 464,83

kr 1 299 499,47
kr
27 702,76

kr
kr

868 308,26
431 191,21

Formue pr. 31/3-14

kr

1 327 202,23

kr

1 299 499,47

Sum

kr

1 923 698,06

kr

1 737 817,30
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Revisjonsberetning FKF; 01.04.2013. - 31.03.2014

Det fremlagte regnskapet dekker i år 12 måneder, dvs. for perioden 01.04.2013 til
31.03.2014.
En konsekvens er at hverken inntekts- eller utgiftssiden er direkte sammenlignbare med
foregående regnskapsperiode, som dekket en 15 måneders periode p.g.a. overgangen til
avvikende regnskapsår (eksemplifisert med medlemskontingenter, som innbetales i løpet av
1. kvartal hvert år, og som derfor genererte en «ekstraordinær» inntekt i den foregående
perioden). Dette er imidlertid nå «normalisert» igjen.
Årets resultatet viser et overskudd på kr. 172.731,- (hvorav årets overskudd for
dommerutdanningen på kr. 157.420,- er inkludert).
Formue / frie egenkapital er på kr. 1.327.202,- mens dommerutdanningsfondet er på kr.
570.464,- (tilsvarende tall for 2012 var h.h.v. kr. 1.299.499,- & kr. 413.044,-).
Samtlige bilag med nødvendige underbilag er signert av leder FKF, gjennomgått av revisor alt er dokumentert på en ryddig og strukturert måte.
Et foreløpig resultatregnskap ble distribuert parallelt til revisor og FKF’s styre – for
kommentering. De viktigste korrigeringene er inkludert i det fremlagte / reviderte
regnskapet.
Etter gjennomgang av bilag og hovedelementene i regnskap / balanse, anbefales derfor at
FKF’s regnskap for perioden 01.04.2013 til 31.03.2014 kan godkjennes.
Det gis – som i fjor, følgende anbefaling til styret i FKF; bør tilstrebes å etablere en bedre
forutsigbarhet m.h.t. de årlige bevilgningene fra NKK - i forbindelse med Dommerutdanning/
-tilskudd (både m.h.t. beløpets størrelse & tidspunkt for utbetaling), for å bidra til å øke
forutsigbarheten, kunne etablere et mest mulig realistisk budsjett, unngå potensielle /
framtidige likviditetsutfordringer osv.

Geir Fløymo
(sign.)
Revisor
Øvrevoll, 15.05.2014

34

Sak 3
FORELAGTE SAKER:
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Sak 3.1 Utenlandsk deltakelse i NM
Bakgrunn:
Komiteen ble nedsatt av Fuglehundtinget i 2013 for å se på utlendingers deltakelse i
Norgesmesterskap, har følgende konklusjon:
”Utenlandske statsborgere har anledning til å delta i Norgesmesterskap med hund som
er registrert i NKK eller i henhold til regler fra FCI på lik linje med norske
statsborgere.
Dersom hund eiet av utenlandsk statsborger som ikke har vært bosatt (dokumentert) i
Norge siste 12 måneder vinner, skal hunden tituleres ”Vinner av Norgesmesterskap
…..” . I et slikt tilfelle kan vinner ikke tildeles Kongepokal (Anbefaling fra Slottet).
Kongepokal kan i slikt tilfelle heller ikke tildeles andre ved aktuelle prøve.”
Begrunnelse redegjøres eventuelt for på Fuglehundtinget.
Oslo 20.03.2014
Øystein Heggelund Dahl

Ellinor Nesse

Petter Elvestad

FKF styrets vurdering:
Styret er enig i komiteens vurderinger.
Ved å utelukke utenlandske statsborgere fra NM, vil det, med bakgrunn i FCI regelverk, ikke
kunne utdeles Cacit eller Reserve-Cacit. En slik utelukkelse vil også avvike fra praksis i våre
naboland.
Styret mener for øvrig at utenlandsk deltakelse på NM er svært lav og at problemstillingen
rundt vinners tittel og utdeling av Kongepokal er sjelden forkommende.”
FKF styrets innstilling:
Utenlandske statsborgere har anledning til å delta i norgesmesterskap med hund som er
registrert i NKK eller registrert i henhold til regler fra FCI på lik linje med norske
statsborgere.
Dersom hund eiet av utenlandsk statsborger som ikke har vært bosatt i Norge siste 12
måneder vinner, skal hunden tituleres «Vinner av Norgesmesterskap». I slike tilfeller utdeles
ikke Kongepokal til vinner eller andre ved den aktuelle prøve.

Sak 3.2 Revisjon av instruktørutdanning Fase I og II
Instruktørutdanningen i FKF har nå vært igjennom revisjon utført av komite nedsatt av styret i
FKF og har vært på høring i FKFs medlemsklubber for senere godkjenning på
fuglehundtinget 2014.
Kursopplegget holder seg innenfor de rammer som fremgår av NKKs retningslinjer for
trening av hund. Kursopplegget bygger på prinsippet om at både positiv og negativ
forsterkning er nødvendig for å oppnå ønskede resultater med en fuglehund. Kompendiet er
laget ved bruk av Power Point slik at kompendiet og den digitale undervisningen samsvarer.
Dette gjør det enklere i fremtiden å redigere innholdet ved behov.
Fuglehundklubbenes forbund har kjøpt undervisningsmateriell i form av bilder, tegninger og
utdrag av leksjoner fra Østlie Hundesenter. Tilsvarende materiell er tidligere levert til NKK
og NJFFs instruktørutdanning. FKF har i nært samarbeid med Jon Georg Hov og
Fuglehundens verden redigert og utviklet det teoretiske og praktiske innholdet i utdanningen,
slik at det er spesialtilpasset fuglehunden. Jon Georg Hov har en formell utdanning ved Center
for dyreterapi og Etologisk institutt i Danmark, hvor han etter tre års utdanning tilegnet seg
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graden Bachelor of Sciences in Animal Behaviour (BSc ABT) og Examined Animal
Behaviour Counselor (Exam ABC).
FKF styrets vurdering
Styret i FKF har behandlet de innkomne høringsinnspill. Det har kun vært positive
tilbakemeldinger om innholdet i instruktørutdanningen. Det er noen klubber som ønsker at
fagplanen skal inneholde flere timer med praktisk øvelser i kurset. Styret har vurdert det slik
at den fagplanen som er sendt på høring har tilstrekkelig nok timer med praktiske øvelser.
Dette er et minimum for å få godkjent kurset. Det vil være fritt for hver enkelt
klubb/instruktør som skal avholde kurset om og øke mengden timer med praktisk øvelse.
FKF styrets innstilling
Fuglehundtinget godkjenner styrets og komiteens forslag til instruktør utdanning i FKF. Styret
i FKF gis fullmakt til å gjøre endringer i kursene ved behov.

Sak 3.3 Manglende eller forsinket innbetaling avgift dommerfond og medlemsavgift
FKF, samt innsendelse av oppgjørsskjema og rase- og partistatistikker etter avholdte
jaktprøver.
Fuglehundklubbenes Forbund opplever til stadighet at medlemsklubber og andre arrangører
av jaktprøver ikke forholder seg til frister for innsendelse av oppgjør til dommerfond,
oppgjørsskjema og rase- og partistatistikker som er 4 uker etter at jaktprøven er avholdt, i
tillegg til frist for innsendelse av skjema for medlemsavgift samt betaling avgift som er 31.1.
FKF styrets vurdering
FKF har hatt en praksis om at de som IKKE rapporterer inn riktige dokumenter eller betaler
oppgjør til dommerfond, mister muligheten for å arrangere CACIT på neste års prøve. De har
som regel fått flere purringer på dette uten at det har skjedd noe i saken. Dette er svært
tidkrevende for FKFs sekretær. Det har vært flere tilfeller i de siste årene at medlemsklubber
har mistet muligheten for å søke om CACIT på grunn av dette. Men det viser seg at denne
praksisen ikke er nok.
Styret i FKF har vurdert det slik at vi ønsker en strengere praksis på dette.
FKF styrets innstilling:
Manglende eller forsinket innbetaling av medlemsavgift til FKF samt manglende eller
forsinket innrapportering etter jaktprøver (innbetaling til dommerfond, rase- og
partistatistikker og oppgjørsskjema) medfører:
- 1.gangs purring:
kr 500,i administrasjonsgebyr
- 2.gangs purring:
kr 1000,i administrasjonsgebyr
- 3.gangs purring:
Klubben mister muligheten for tildeling av CACIT neste år
Styret i FKF gis myndighet til årlig å vurdere beløpets størrelse.

Sak 3.4 Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk hovedtilknytning
Fuglehundtinget 2013 vedtok at et utvalg skal utrede problemstillingen med at 6 av FKFs 38
medlemsklubber har sin hovedtilknytning og organisert under NJFF og ikke har vedtatt nye
lover eller sendt disse for godkjennelse slik det ble forutsatt i 2012.
Styret i FKF har senere bedt om at utvalget i denne sammenhengen også vurderer spørsmålet
om medlemskapet til Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa.
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Egne fuglehundgrupper organisert i JFF eller i NKK, skaper usikkerhet og diskusjon om
medlemstallet er riktig og likt beregnet og dermed sammenlignbart med distriktsklubber i
FKF.
Som medlem av utvalget ble valgt Dag Skarpodde (leder), Øystein Heggelund Dahl og Geir
Roger Hagenes. Utvalget har gjennomført 2 møter i tillegg til innhenting av oppdatert
faktaopplysninger, erfaringer og vurderinger.
Utvalgets vurdering:
Ingen av JFF-klubbene har oversendt nye lover for godkjennelse av FKF slik andre
distriktsklubber og raseklubber har gjort. Nye lover ble tilsendt fra Tromsø Hundeklubb,
Fuglehundgruppa men disse hadde flere prinsipielle avvik og/eller mangler i forhold til
vedtatt lovmal for FKF og ble ikke godkjent av FKF ved behandlingen i 2013.
Følgende medlemsklubbene i FKF har til nå hatt stemmerett på Fuglehundtinget på samme
måte som øvrige medlemmer av FKF:

Forening
Bodø JFF, fg
Buskeruds JFF, fg
Rana JFF, fg
Sør-Varanger JFF, fg
Vadsø JFF, fg
Vefsn JFF, fg
Sum
Tromsø Hundeklubb,
Fuglehundgruppa
Sum totalt

Medlemmer
i 2013
207
115
113
40
80
73
628
143

Antall
stemmer
3
2
2
1
1
1
10
2

771

12

Utvalget har vurdert 5 alternative løsninger for framtida:
1. Medlemskap i FKF skal kun være for raseklubber og distriktsklubber. Ordningen med
medlemskap for egen fuglehundgruppe knyttet til NJFF eller NKK opphører.
2. Egne fuglehundgrupper knyttet til NJFF eller NKK får møte og talerett på
Fuglehundtinget men ikke stemmerett.
3. Dagens praksis videreføres slik at antall stemmer knytter seg til antall medlemmer i
fuglehundgruppa uten krav til godkjenning av egne lover som oppfyller FKFs lovmal.
4. Egne fuglehundgrupper kan være tilknyttet som medlem av FKF uten egne godkjente
lover av FKF, men hver fuglehundgruppe får 1 stemme uavhengig av antall
medlemmer.
5. Dagens praksis videreføres men det forutsettes at fuglehundgruppa vedtar egne lover
som oppfyller FKFs lovmal.
Etter utvalgets vurdering er alternativ 3 og 4 de mest aktuelle reelt sett, men alternativ 3 bryter
med nåværende lover for FKF §1-4 og vil derfor forutsette nødvendig lovendring.
Vår oppfatning er at mange av de aktuelle fuglehundgruppene er viktige bidragsytere og
deltar positivt med innsats i henhold til FKFs formålsparagraf. Alternativ 1 og 2 er derfor lite
egnet da vi ønsker å stimulere til at disse fortsatt bidrar aktivt. Alternativ 5 anser vi som lite
realistisk basert på at hovedklubben har en annen organisasjonstilknytning gjennom NJFF og
et annet lovverk.
38

Samlet sett har utvalget konkludert med at alternativ 4 er det beste alternativet og som foreslås
gjennomført i FKF videre. En endring i tråd med dette vil kreve at Fuglehundtinget også
vedtar en endring og presisering til §2-3 i ”Kommentarer til lover for FKF”.
Utvalgets alternativ og forslag til løsning har etter vår vurdering både fordeler og ulemper.
Fordeler:
- En tilpasning og videreføring av medlemskap for separate fuglehundgrupper med
annen overordnet organisasjonstilknytning, bidrar til at ønsket engasjement og
aktivitet hos disse kan fortsette.
- Valg av en annen alternativ løsning enn foreslått, vil medføre ulike konsekvenser med
usikkert utfall.
- Usikkerheten, diskusjonen og ulikheten knyttet til medlemskapet i FKF og riktig antall
medlemmer i fuglehundgruppa blir løst.
- Samlet utgjør antall stemmer for denne grupperingen på Fuglehundtinget liten reell
innflytelse på avgjørelser.
- Eventuelle nye søknader fra andre fuglehundgrupper om medlemskap blir mer
oversiktlig og mindre komplisert med en felles løsning uavhengig av den aktuelle
klubben/fuglehundgruppa sin størrelse.
- Antall medlemskap av denne type kan stige.
- Ordningen kan medføre at det kan være en stimulans til å omorganisere, utvide eller
etablere distriktsklubb organisert med vanlig medlemskap og rettigheter i FKF.
Ulemper:
- Antall stemmer for den aktuelle fuglehundgruppe på Fuglehundtinget reduseres.
- Antall medlemskap i FKF fra fuglehundgrupper kan bli redusert eller falle helt bort.
- En reduksjon av antall medlemskap i FKF fra fuglehundgrupper, kan medføre
nedgang eller opphør av aktivitet i aktuelt distrikt hvis ikke dette løses gjennom
medlemskap og/eller omorganisering av distriktsklubb i FKF.
Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa
Utvalget har samme konklusjon vedr. dette medlemskapet basert på det oppdrag og det
mandat vi har fått. Vi må forutsette at styret i FKF og i neste omgang Fuglehundtinget
vurderer og avgjør om denne fuglehundgruppa fortsatt kan være medlem av FKF når
hovedklubben Tromsø Hundeklubb er direkte medlem av NKK.

Utvalgets konklusjon og forslag:
Egne fuglehundgrupper kan være tilknyttet som medlem av FKF uten egne godkjente lover av
FKF, men hver fuglehundgruppe får 1 stemme på Fuglehundtinget uavhengig av antall
medlemmer.
11. mars 2014.
Øystein Heggelund Dahl

Geir Roger Hagenes
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Dag Skarpodde

Styrets vurdering:
Under arbeidet med å få FKF som et reelt forbund i NKK var det et vesentlig moment at
lovmalen for FKFs medlemsklubber ble etter klubbenes ønsker. Etter innspill fra de største
klubbene ble saken utsatt i et år for nettopp å være sikre på at klubbene kunne akseptere
lovmalen og få inn de momenter de mente var vesentlige.
FKF har to kategorier klubber som ikke har lover som er i samsvar med lovmalen. Dette
gjelder NJFF-foreninger med fuglehundgrupper og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa.
Sistnevnte har gjort flere forsøk på å tilpasse seg lovmalen, men deres tilknytning til
moderklubben Tromsø hundeklubb som er beskrevet i deres lover gjør at de ikke oppfyller
kravet i lovmalen.
NJFF-foreninger med fuglehundgrupper har vært medlemmer av FKF. Etter at FKF ble reelt
forbund i NKK og det ble et krav om at alle FKF-klubber må ha lover som følger lovmalen er
det ingen av disse foreningene som oppfyller dette kravet.
Styret finner det unaturlig og uheldig å ha medlemsklubber som ikke har lover som er i
samsvar med den lovmal som klubbene har utarbeidet og vedtatt. På den bakgrunn foreslår
styret at NJFF-foreninger og Tromsø hundeklubb FG som tidligere har vært medlemmer av
FKF ikke lengre kan ha dette medlemskapet.
Dersom det i de geografiske områdene disse klubbene representerer ikke finnes
fuglehundklubber tilsluttet FKF og at det lokalt er interesse for det, foreslår styret i FKF at det
dannes rene fuglehundklubber. Initiativet til dette må komme fra lokalt hold. Styret foreslår da
at styret i FKF gis fullmakt til å godkjenne disse klubbenes medlemskap i FKF.
NJFF-klubber har full anledning til å søke om og gjennomføre utstillinger og jaktprøver på lik
linje med klubber tilsluttet FKF. Dette er regulert i samarbeidsavtalen mellom NJFF og NKK.
Tilbudet til fuglehundeiere blir derfor som før. NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb FG
kan derimot ikke delta i beslutningsprosessene rundet organiseringa av fuglehundaktiviteter i
NKK som er delegert FKF. For at hele landet skal være representert under disse prosessene
kan nye fuglehundklubber tas opp i FKF.
Styrets innstilling til hvilke klubber og foreninger som kan ha medlemskap i FKF
1. Medlemskap i FKF skal kun være for raseklubber og distriktsklubber for stående
fuglehunder som har lover i samsvar med FKFs lovmal. Ordningen med medlemskap
for egen fuglehundgruppe knyttet til NJFF eller NKK opphører.
2. Medlemskapet i FKF opphører 1.1.2015 for klubber som ikke har lover i samsvar med
FKFs lovmal. FKFs styre kan fram til Fuglehundtinget 2015 avgjøre søknad om
opptak av fuglehundklubber som dannes for å erstatte disse klubbene i de distrikt hvor
det da ikke vil være noen klubb med medlemskap i FKF.
Sak 3.5 NKKs tidsskrift Hundesport
Tidsskriftet Hundesport har i de senere år hatt et gjennomsnittlig underskudd på ca 2,5
millioner kroner. Forholdet har gjentatte ganger vært oppe til debatt, bla på NKK RS, uten at
underskuddet har blitt redusert.
FKF styrets vurdering
Hundesport er en betydelig utgift for NKK. Dette gjelder ikke bare distribusjon og trykking,
men også ved at ansatte i NKK er knyttet til produksjonen av bladet. En omlegging til et
webbasert tidsskrift vil derfor ikke gi stor nok økonomisk gevinst i tillegg til at betydelige ITressurser i NKK vil båndlegges for produksjon og distribusjon i en tid hvor disse ressursene
treng på andre og mer vesentlige områder som for eksempel framstilling og drifting av nye
NKK.no-sider.
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FKF styrets innstilling:
Styret gis fullmakt til å arbeide for en nedleggelse av Hundesport, og stemme for nedleggelse
ved en eventuell avstemming på NKK RS.

Sak 3.6 NKK administrasjon som utstillingsarrangør
Med få unntak er det i dag ansatte ved NKKs administrasjon som planlegger og gjennomfører
NKK utstillingene rundt om i landet.
FKF styrets vurdering
NKKs ansatte bruker i dag mye tid på det praktiske arbeidet rundt NKKs utstillinger. Dette
koster NKK mye både i form av disponering av arbeidskraft og lønn til ansatte. Merarbeid i
helgene fører også til avspassering som gir mindre tilgjenglighet av de ansatte på sine
primære arbeidsplasser. Oppgavene rundt planlegging og gjennomføring av NKKs utstillinger
kan i stor grad gjøres av andre aktører noe som vil frigjøre arbeidskapasitet i
administrasjonen.
FKF styrets innstilling:
Styret gis fullmakt til å arbeide for en avvikling av NKK administrasjon som
utstillingsarrangør, og stemme for avvikling ved NKK RS.

Sak 3.7 NKK medlemskap i FCI
Fédération Cynologique Internationale (FCI) er topporgan for en rekke nasjonale
kennelklubber rundt om i verden, inkludert Norsk Kennel Klub i Norge. FCI organiserer i dag
80 medlemsklubber og kontraktspartnere, fordelt på like mange land, og anerkjenner 332
hunderaser, som hver har sin egen standard.
FKF styrets vurdering
NKK har i dag forpliktelser og rettigheter som medlem av FCI. Det er ingen selvfølge at dette
medlemskapet tjener våre ønsker på alle områder og styret i FKF foreslår man utreder
konsekvensene av at NKK er medlem av organisasjonen.
FKF styrets innstilling:
Styret i FKF fremmer forslag overfor NKK RS om framstilling av en utredning som klargjør
fordeler og ulemper ved FCI-medlemskapet.
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Sak 4
Kontingent
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Sak 4 Kontingent
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr.
medlem.
Styrets innstilling:
Medlemskontingenten for 2014 vedtas uendret.
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Sak 5
Budsjett 1.4.14-31.3.15
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BUDSJETT FKF 01.04.2014 - 31.3.2015

Inntekter
Salg hefte fase I
Salg hefte fase II
Salg apportbevis
Salg jaktprøveskjemaer
Salg dommerpermer
Håndbok prøveleder
Sum salgsartikler

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000,00
4 000,00
5 000,00
80 000,00
15 000,00
109 000,00

Div. inntekter
Medlemskontingent
Renteinntekter drift
Inntekter Norsk Derby
Totale inntekter drift

kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
230 000,00
35 000,00
100 000,00
484 000,00

Utgifter
Innkjøp FKF-glass
Innkjøp apportbevis
Innkjøp jaktprøveskjemaer til apportprøver
Infoperm og håndbok prøveledere
Innkjøp instr.hefter Fase I
Innkjøp instr.hefter Fase II
Innkjøp dommerpermer
Kontorhold
Kjøp premier
Div. utg./NJFF
VM- støtte
Utvikling FKF Internett
Telefon
Porto
Forsikringspremier
Fuglehundtinget
Styremøter
Komiteer
Utlegg Jakthunddivisjonen
Regnskapsmessig bistand årsoppgjør
Diverse kostnader
Bank og kortgebyrer (drift)
Representasjon
Sum utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000,00
24 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
35 000,00
15 000,00
25 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
11 000,00
60 000,00
45 000,00
25 000,00
20 000,00
10 000,00
15 000,00
500,00
30 000,00
470 000,00

Driftsresultat

kr

14 000,00

Dommerfondet
Avg. dommerfondet
Tilskudd dommerutd. NKK
Samlet dommerfond

kr
kr
kr

129 000,00
380 000,00
509 000,00

Utgifter dommerutvalg
Utgifter dommerutdanning
Utgifter distriktskonferanser
Samlet utgift dommerfond

kr
kr
kr
kr

210 000,00
236 000,00
63 000,00
509 000,00

Driftsresultat dommerfondet

kr
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Sak 6
VALG
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Sak 6.1 Valg
Valgkomiteens innstilling til Fuglehundtinget 2014.

Styret har i 2013/14 hatt følgende sammensetning og funksjonstid:
Funksjon

Navn

Valgt første gang

Leder

Kjell Enberget

Ikke på valg

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant

Nils B. Skaar
Petter Elvestad
Trine Melheim
Hans Einar Enoksen
Robert Brenden
Marte Ottesten

2008
2008
2009
2013
2013
2012
2007

Revisor
Vararevisor

Geir Fløymo
Øystein H. Dahl

2011
2011

Ikke på valg
På valg, tar ikke gjenvalg

2012

På valg, tar gjenvalg

Representant til NKK
Jakthundkomite

Kjell Enberget

På valg, tar gjenvalg
På valg, tar ikke gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg, tar gjenvalg
På valg, tar ikke gjenvalg

Det er sendt et skriv til samtlige medlemsklubber og bedt om forslag på kandidater.
Følgende forslag er kommet inn til valgkomiteen innen fristen 01.03.14:
Nils B. Skaar, på valg, foreslås gjenvalgt av Inn-Trøndelag Fuglehundklubb
Rune Frankmoen, ny, foreslås av Norsk Engelsksetterklubb
Robert Brenden, på valg, foreslås gjenvalgt av Norsk Vorstehhundklubb
Bjørnar Boneng, ny, foreslås av Norsk Gordonsetter Fuglehundklubb
Anders Lunde, ny, foreslås av Norsk Vorstehhundklubb
Lars Kristoffersen, ny, foreslås av Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa

Valgkomiteen har konferert pr. tlf. og e-post, og fremmer følgende innstilling:
Nestleder og
styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant
Rep. NJK
Vararevisor

Nils B. Skaar

Gjenvalg

2 år

Enstemmig innstilling

Robert Brenden
Rune Frankmoen
Anders Lunde
Kjell Enberget
Anne Grete Sætrang

Ny i styret
Ny vara
Ny vara
Gjenvalg
Ny vara

2 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling

For valgkomiteen i FKF, 04.03.2014
Geir Heggertveit

Stein Helge Østerli
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Cato M. Jonassen

Valg av valgkomite
Siste års valgkomite har bestått av:
Stein Helge Østerli
Rune Frankmoen
Geir Heggertveit
Cato M. Jonassen

- leder, (kan etter lovene ikke gjenvelges og trer ut av
komiteen.
- Fratrådte komiteen 27.2.14 pga. innstilling til
styremedlem.
- Rykket inn fra vara og erstattet Rune Frankmoen.
- Ikke på valg. (Valgt for 3 år i 2012)

Valgkomiteen innstiller derfor følgende:
Geir Heggertveit
Petter Elvestad
Halvor Ramtoft

- Tidligere vara, nå nytt medlem etter Rune
Frankmoen. Suppleringsvalg for 2 år.
- ny, velges for 3 år.
- varamedlem, velges for 1 år

Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig.
Ny valgkomitee:
Cato M. Jonassen

- leder (det medlem som har fungert lengt er
valgkomiteens leder).

Geir Heggertveit
Petter Elvestad
Vara: Halvor Ramtoft

For valgkomiteen i FKF, 04.03.2014
Geir Heggertveit

Stein Helge Østerli
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Cato M. Jonassen

Lover for
Fuglehundklubbenes Forbund
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Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965.
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund 9/6 2012.
Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4/12 2012.
Kapitel 1 – Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub
(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som
pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at
beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes
selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets
interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs
lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.
FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød,
kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og
strihåret, weimaraner langhåret og korthåret.
FKF har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
FKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig
behandling av hunder. Avl av hunder skal skje i ønsket retning både når det gjelder
rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar.
FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund
i Norge.
FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ
Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse.
FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold
og avl.
FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK.
§1-3 Definisjoner
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på
Fuglehundtinget.
Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er
medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er
medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF
gjør.
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter
vedtatte instrukser.
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra
medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg i
et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet.
Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3.
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FKFs organer:
- Fuglehundtinget
- Ekstraordinært Fuglehundting
- Styret
- Valgkomite
- Medlemsklubber
§1-4 Tilknytning og organisering
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber.
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er
beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig
rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF
endre på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i
FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1.
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.
Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i
samsvar med FKFs og NKKs lovmal.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget
regelverk.
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte
FKFs og NKKs virksomhet.
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder,
kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap.
Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for
Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at
FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal
medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha
anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for
rasene betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier,
championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF.
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk.
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§2-2 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.
Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med
den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av
klubbens årsmøte.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å
følge FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i FKF opphører ved:
a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem
dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at
Fuglehundtinget fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik
måte at det må antas å skade FKFs eller NKKs anseelse utad.
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine
rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben
skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og alle
hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og
eierrettigheter.
§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes FKF – medlemsklubb i FKF kan ikke selvstendig
bringe saker etter NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.
§2-6 NKK Representantskapsmøte
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs
styre har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og
valg til NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs
styre, som sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS
stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.
2.7 – Habilitet
Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene
på Fuglehundtinget plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det
tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, utvalg
og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i.
Kapitel 3 – Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6.
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak
av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om
oppløsning av FKF (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
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Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må
avgjøres av Fuglehundtinget.
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler,
samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter
stemmerett.
Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF.
Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert
direkte eller ved fullmakt.
§3-2 Møte- og stemmerett
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver
påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i
Fuglehundtinget og personene er valgbare til verv i FKF.
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har
talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF kan
møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber.
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3 -3 Innkalling
Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig
saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden.
- Årsberetning.
- Regnskap med revisors beretning.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen 1. mars.
- Budsjett for neste år.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende
innen 1. mars.
§3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Fuglehundtingets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden,
samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle styrets årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.
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g) Godkjenne budsjett for neste år.
h) Velge:
- Leder for 2 år.
- Nestleder for 2 år.
- 3 styremedlemmer for 2 år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.
- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra
valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved
første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har
fungert lengst, er valgkomiteens leder.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i FKF.
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved
valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte
trekker seg.
§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting
Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det.
Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 6
klubber og 20 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til
saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av
når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.
Kapitel 4 Styret
§4-1 Styret
Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver er å:
- Lede FKF mellom Fuglehundtingene.
- Avholde Fuglehundting.
- Drive FKF i samsvar med FKFs formål.
- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget.
- Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg
og komiteer.
- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
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- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret.
Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til Fuglehundtinget.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft
på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs
vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke
Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.
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