
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TELEFON (CONFY) 

           Torsdag 15.10.2015 kl. 1900 – 21.10 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Hans Einar Enoksen  

     Robert Brenden , Tore Paulshus 

 Varamedlem:  Anders Eide Hetlevik  

Forfall: Varamedlem:  Lisbeth Hårklau 

    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 105/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 106/15: Godkjenning av referat fra styremøte 02.07.2015 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 107/15: Post: 

1. Mail av 11.7. fra NKK v/Vidar Grundetjern vedr. forslagsfrist både til 

kandiater og saker til NKKs RS som er 15. august. Vedtak: Forslag er 

innsendt innen frist 15.8. 
2. Mail av 25.7. fra NKK v/Janne Gregersen vedr. høring nye regler for 

lydighetsprøver.  Svarfrist 25. oktober.  Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 6.8. fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt NKKs disiplinærliste 

pr. 6.8. til klubber og forbund.  Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 10.8. fra Norsk Münsterländerklubb v/leder Birte Wold Myhre 

vedr. endring av praktisering på fullkombinertprøver. NMLK ønsker at 

hundene avprøves først på apportøvelsene, for deretter (om bestått disse) 

avprøves hundene på feltdelen. Om hundene ikke får bestått på 

apportøvelsene, ønsker NMLK at hundene har mulighet for å kunne 

påmeldes vanlig skogsfuglprøve med eget ref.nr. samme dag. Vedtak: 

Dette er en regelverksendring som eventuelt må fremmes ved neste 

revisjon av jaktprøvereglene (2018). 
5. Mail av 14.8. fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt oppdatert liste over 

NKKs disiplinære reaksjoner pr. 14.8. Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail av 8.9. fra NKK v/Eva Pedersen med informasjon om at de klubber 

som er arrangører av Norgesmesterskap i 2016, kan søke om Konge- og 

eller NKK pokal. Søknadene vil bli behandlet av NKKs administrasjon.  

NKKs pokal vil også kunne bli tildelt blant disse søkerne. Frist for 

søknad om pokal er 31. oktober  2015. Vedtak: Tas til orientering. 

7. Mail av 8.9 fra NKK v/Eva Pedersen til alle medlemsklubber hvor det 

informeres om at NKK oppfordrer til økt aktivitet i medlemsklubbene, og 

ønsker alle nye og gamle prøvearrangører hjertelig velkommen til å søke 

om avholdelse av prøver for året 2016.  Fristen er 31. oktober. Vedtak: Tas 

til orientering. 
8. Mail av 16.9. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt informasjon om 

bakgrunnen for HS-vedtak om kastrerte hunder og deltakelse på utstillinger 

og prøver. Vedtak: Tas til orientering. 

9. Mail av 23.9. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt mandat for 

særkomitè utstillinger. NKK HS har tidligere utnevnt en person som 



medlem og leder av komiteen, og det skal nå utnevnes 4 personer i tillegg. 

Klubber og forbund bes om å komme med forslag på aktuelle personer. 

FKF har sendt mail til sine medlemmer med oppfordring til å komme med 

forslag på medlem(mer) til komiteen.  Frist for forslag til FKF er 20. 

oktober.  Vedtak: Tas til orientering.  

10. Mail av 25.9. fra Møre og Romsdal FK v/leder Tor Steigedal vedr. en 

endring i reglene vedtatt av NKK om kastrerte hunders sin adgang til å 

delta på prøver og i aktiviteter. Vedtaket åpner samtidig for at kryptorkide 

hunder som ikke er kastrert kan stille til prøver/aktiviteter. Etter mange 

diskusjoner og klager på dette vedtaket, tok styret i NKK opp saken på nytt 

på sitt forrige styremøte. NKK vedtok å opprettholde sitt opprinnelige 

vedtak .  Hva mener FKF om dette og hvordan er det behandlet?  Vedtak: 

Styret har ikke noen annen mening enn det som FKF’s 

representantskapsmøte har vedtatt tidligere. 
11. Mail av 5.10. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. bruk av terrenget 

«Gåvålien» på Hjerkinn. Terrenget inngår som ett av de terrengene 

jaktprøvene på Kongsvold benytter 4 ganger i året. Kontrakten for leie av 

terrenget går ut i 2015 og skal reforhandles. Vedtak: Det sendes svar til 

NKK om at terrenget ligger i Kongsvoldterrengene.  FKF vil forhandle 

leiekontrakten for terrenget i løpet av 2015. 
12. Mail av 6.10. fra NKK v/Janne Gregersen vedr. oppnevnelse av nye 

medlemmer av FCI’s komiteer for engelske og kontinentale raser i perioden 

2015-2017.  Vedtak: Svar er sendt NKK v/Janne Gregersen. 

13. Mail av 13.10. fra Rogaland  vedr. Forus Open i 2016. Vedtak: 

Arrangementet flyttes til en annen arrangør. Hed-Opp FK forespørres 

om de kan være villig til å overta arrangementet, og FKF har fått 

positivt svar fra klubben om dette. 

14. Mail av 13.10 fra NJK vedlagt referat fra møte 29.9. Vedtak: Tas til 

orientering. 

15. Mail av 14.10. fra NKK v/Aktivitetsavdelingen vedr. forslag til oppnevning 

av medlemmer til HS-komiteer for 2016. Vedtak: Tas til orientering. 

16. Mail av 15.10. fra leder av ND-komiteen Odd Harald Sørbøen vedlagt 

rapport for ND 2015. Vedtak: Tas til orientering. Styret er meget 

fornøyd med innsatsen fra komiteen.  
 

Sak 108/15: Styrets arbeidsrutiner – utsatt fra forrige styremøte 

 Hans har tidligere utarbeidet et dokument vedr. arbeidsrutiner. Det bør settes 

opp en ansvarlig som holder orden på saker under behandling samt tidsfrister 

for de forskjellige sakene. Dette kan være en av de nye styrevalgte som 

samtidig skaffer seg et innblikk i de saker styret arbeider med, går igjennom 

det siste års referater for å fange opp om det er saker som ikke er sluttført. 

Vedtak: Hans og Anders tas prosessen videre og kommer med en 

anbefaling på neste møte i forhold til arbeidsoppgavene. 

 

Sak 109/15: Avtale SKK/NKK 

 Avtale  signert av begge parter datert 5.9.2015 er nå oversendt FKF.  

 Avtalen gjelder fram til 31.12.2017, hvoretter den skal evalueres med hensikt å 

inngå en ny avtale gjeldende fra 1.1.2018. Vedtak: Kjell tar kontakt med 

NKK og Hans legger den inngåtte avtalen ut på nettsiden til FKF. 

 

Sak 110/15: HS-sak 6/15: Avtale mellom NKKs administrasjon og 

klubber/forbund/regioner 

Dette gjelder behandling av personopplysninger – tilbud om bistand fra FKF. 

Sekretæren sendte brev fra styret i FKF til FKFs medlemsklubber bilagt utkast 

til avtale med NKK. De klubber som ønsket bistand fra FKF måtte melde dette 

tilbake innen 1. august.  Det var til sammen fem medlemsklubber som ønsket 



bistand fra FKF. Vedtak: Tidligere utarbeidet brev og avtale oversendes 

NKK av FKFs sekretær. 

 

Sak 111/15: Oppnevning av medlemmer til komite for apportens framtid, jfr. Vedtak 

på FT 2015 

 Det ble i forrige styremøte vedtatt at Robert skulle levere en plan etter å ha 

konferert med de øvrige i komiteen. Robert orienterte. Jobber for å bli ferdig til 

mars 2016 og bør da være klart i god tid før FT i juni 2016. Vedtak: Robert 

sender oversikt til Ellen vedr. datoer for gjennomføringen av prosjektet. 

 

Sak 112/15: Gjennomgang av Høystatusløp Lavland 

Saken ble tatt opp i 2014, men ble ikke lagt fram på Fuglehundtinget.  Det er 

nå nødvendig å se på alle høystatusløp på lavland samlet.  Nils har utarbeidet et 

saksutkast for vurdering av styret og orienterte.  Vedtak: Det oppnevnes en 

komite med ett medlem fra styret og ett medlem fra henholdsvis 

Samordningsutvalget Lavland og Raseutvalget. Anbefaling til styret i FKF 

innen 1 februar. Anders Hetlevik representerer styret og er komiteens 

leder. SU representeres av Roar Karlsen. RUs representant avklares på 

deres møte 24. november. 

 

Sak 113/15: Brudd på jaktprøveregelverket under NVKs prøve på Kongsvold 2015 

 Det har forekommet flere brudd på regelverket under jaktprøven, hvori også 

inngikk arrangementet Norsk Derby.  Styret må ta stilling til om det skal 

iverksettes tiltak etter NVK’s jaktprøve på Kongsvold. Robert Brenden 

erklærte seg inhabil ved behandling av saken.  Vedtak: Det sendes et skriv til 

klubbens styre hvor forholdene påpekes. Nils og Tore utarbeider et 

forslag.  

 

Sak 114/15; Samarbeidsavtale for JFF-avdelingene, sak FT 2015 

  Det er mottatt 5 underskrevne avtaler. En JFF-avdeling vil oversende sin 

avtale i løpet av kort tid, og når denne avtalen er mottatt, har alle JFF-

avdelinger inngått samarbeidsavtaler med FKF. Vedtak: Tas til orientering. 

Siste avdeling purres opp av sekretær. 

 

Sak 115/15: Prosjekt nye DogWeb Arra – sak utsatt fra forrige styremøte 

 Den nedsatte komite hadde møte – workshop – på Gardermoen mandag 30. 

juni.  Hans orienterer om fremdriften. Komiteen  gikk igjennom alle innspill fra 

klubbene og dette var mange og konstruktive.  Gruppen er delt i to – en med 

ansvar for programdelen: Odd Harald Sørbøen, Terje Tvedt og Ellen B. 

Dobloug. Hans styrer applikasjonsbiten sammen med Ola Øie.  Det er tatt inn 

et nytt medlem: Håkon Myhra.   Hans ønsket at komiteen tok et møte med 

NKK for å avklare hvilket dataselskap komiteen kan kontakte. Vedtak: Hans 

utarbeider en agenda for et evt. møte. Forslag om at møtet tas samtidig 

med det fysiske møte på Gardermoen 8. desember.   
 

Sak 116/15: Kongepokal 

 FKF ønsker å få avklart konsekvensene av at den kongepokal vi får til et NM-

arrangement ikke deles ut. Det er da ønskelig at vi får beholde den tildelte 

Kongepokal for å sette den opp på NM i den aktuelle gren året etter.  Vedtak: 

Brevet sendes NKK adm. for behandling av NKK HS.    
 

Sak 117/15: NM Lag Lavland 2015  
I forbindelse med påmelding til NM Lag Lavland 2015, har Norsk 

Münsterländerklubb og Norsk Weimaranerklubb sendt inn en søknad om 

dispensasjon fra uttaksreglene til NM Lag.  Styret i FKF har behandlet 

søknadene med følgende vedtak: Styret i FKF viser til søknad om å 



dispensere fra regelverket for å kunne starte i NM lag. I 

jaktprøveregelverket pkt 5,8.2 og vedtak i RU av 8 desember 2014 

beskrives kravene for å starte i NM lag og disse er de samme som gjelder 

for å starte i Vinnerklassen. I de senere år har vi flere eksempler på at 

reserven har blitt satt inn og således blir kravene til denne det samme. 

Med bakgrunn i dette samt at disse hundene kjemper om 

championatpoeng finner ikke styret i FKF å kunne innvilge søknaden. 
 

Sak 118/15: Statskog sentralt 
Vi må etterlyse svar vedr. vår henvendelse fra sak 59/15 før terminlisten 2016 

kommer.  Hans orienterte. Vedtak: Hans tar kontakt med Statskog sentralt 

for å høre hvordan saken står.  

 

Sak 119/15: Mandat RU 
Hans har oversendt brev til raseutvalget om ferdigstilling av mandat for 

raseutvalget i FKF. Leder for RU videresender dokumentene til raseklubbene 

for behandling i  styrer før behandling i RU.  

Vedtak: Hans jobber videre med saken som styrets representant i RU. 

Styret ønsker at mandat RU skal være ferdig behandlet før 2016. 

 

Sak 120/15: Annonse om instruktørkurs FaseII i «Fuglehunden». 
Fuglehundklubbenes Forbund har observert at det er søkt etter fremtidige 

instruktører i bladet Fuglehunden til et Fase II instruktørkurs som en 

medlemsklubb skal arrangere i november 2015. Vedtak: Styret i FKF har 

tilskrevet aktuell klubb med informasjon om at det ikke skal annonseres 

etter instruktører på nettsider, «Fuglehunden» eller i andre medier. Det er 

klubbene som skal anbefale kandidater til kurs, ikke medlemmene selv. 

Dette for at vi skal få instruktører som har et godt omdømme og den 

kunnskapen vi ønsker. 

 

Sak 121/15:  50års-Jubileumsfilmen 

Hans har på oppdrag fra styret laget en 50 års-jubileumsfilm fra 

Fuglehundtinget 2015 med FKFs historie. Filmen er sendt styret for vurdering.  

Vedtak: Hans jobber videre med saken når det gjelder godkjennelser etc.  
 

Sak 122/15: IT support DogWeb Arra 24/7 

DogWeb Arra-gruppen har snakket med Origin AS om en evt. support-avtale. 

De ønsker i utgangspunktet ikke å være første linje support, men de gir oss 

likevel et tilbud. 

Grunnen de ikke ønsker å være første linje er at de ikke vil at alle 

prøveledere/prøvekomiteer skal ha direkte linje inn til Origin. De ønsker at vi 

selv skal ta oss av første linje support, noe som betyr at vi må ha en gruppe av 

profesjonelle brukere som kan bistå andre med brukerproblem. Denne gruppen 

vil få to telefonnummer til Origin som de vil kunne benytte 24/7 i de to 

periodene vi definerer som vintersesong og høstsesong. Vi vil kun bli fakturert 

for medgått tid. Dette er faktisk det samme tilbudet NKK selv har når det 

gjelder bistand fra Origin 

Vedtak: Hans avklarer personer til support og innhenter en timesats fra 

Origin. Saken tas opp på neste styremøte. 

 

Sak 123/15: Terminlisten 2016 

Kalenderen for 2016 er slik at den kommer i konflikt med båndtvangsperioden 

og høstprøvene. Det er normalt 3 prøvehelger før jakten starter. I 2016 er 21/8 

på en søndag. Høstprøver hvor helgen inngår med den 21. august kan tillates 

arrangert, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking etc. 

Søknad om å avholde høstprøve tidligere vil ikke bli innvilget. En forutsetning 



for å tillate prøven er at arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om 

båndtvang (jf. hundeloven § 6). Vedtak: Etter tidligere fuglehundvedtak 

tillater FKF arrangørene å søke om høstprøver fra og med fredag 

19.8.2016. Arrangørene som har fått tildelt første jaktprøvehelg, må på 

forhånd få innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang. (jf. 

hundeloven § 6.) samt grunneiers tillatelse. Arrangører og 

samordningsutvalg er tilskrevet om forholdet. 

 

Sak 124/15 Ny medlem ND  

Nåværende ND-komite har foreslått et nytt medlem etter at Odd Harald 

Sørbøen forlater komiteen etter 3 år som medlem.  Vedtak: Styret i FKF 

følger anbefaling fra ND-komiteen om å velge Ingrid M. Bjåen som nytt 

medlem av komiteen i perioden 2016-2019. 
 

Sak 125 /15: Eventuelt 
- Godkjennelse Fase III instruktører: 

Tromsø Hundeklubb, Fg., søker om godkjennelse for Ingrid Frenning, som 

har Fase I og II samt er jaktprøvedommer. Vedtak: Godkjennes. 

- Dommerkonferanse planlegges i januar 2016. 

- Nytt medlem i dommerutvalget må på plass. Erstatter for Odd Harald 

Sørbøen. 

- Spørsmål retningslinjer aversjon i regi i FKF. FKF har det samme opplegg 

som NJFF. 

- NKK RS: Arbeidsdokumentene er snart klare. Kjell, Robert og Tore møter 

for FKF på NKK RS.  Vararepresentanter: Nils, Anders og Ellen.   

- JD-møte fredag: Kjell representerer FKF. 

- Temamøte lørdag 7.11. kl. 09.30-13.30; 2 repr.: Tore og Robert møter for 

FKF. 

 

 

Neste styremøte: 8. desember på Radisson Blu, Gardermoen kl. 1500. 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


