
   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE SKYPE 

                     17.02.2015 kl. 1900 – 21.45 

 

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

    Robert Brenden og Trine Melheim 

 Varamedlem:  Anders J. Lunde  

Fravær: Varamedlem:  Rune Frankmoen 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

 

Sak 18/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 19/15: Godkjenning av referat fra styremøte 20.01.2015 

Vedtak: Videreføre sak 4/15 til neste møte. Godkjent.  

 

Sak 20/15: Post: 

1. Mail av 20.1. fra Hed-Opp FK v/Elisabeth Haugaas Bjerke vedr. FKF’s 

dommerutvalg beslutning om at det ikke er behov for en sentral 

dommerkonferanse i 2015. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 21.1. fra Malvik Fuglehundklubb.  Dette er en nyetablert 

fuglehundklubb som planlegger å søke medlemskap i både NKK og 

FKF når de fyller de gitte kriterier. De har fått noen holdepunkter fra 

NKK ang. dette, samt litt info om hva søknaden bør inneholde. 

Avsender har fått utdrag av FKFs lover vedr. kap. 2 «Medlemskap og 

krav til dette». Vedtak: Tas til orientering. 

3. Kopi av mail fra NKK v/Eva Pedersen 28.1. vedr. henvendelse til 

NKK/FKF 17.1.15 i anledning av en deltakers oppførsel på flere 

arrangement i regi av NKK-tilsluttet klubb. NKK ønsker ikke på 

bakgrunn av fremlagte fakta å reise sak på innklaget. Vedtak: Tas til 

orientering. 

4. Mail av 2.2. fra NKK v/Mette Johansen vedr. Norsk Kennel Klubs RS . 

Hovedstyre vedtok i sitt møte nr. 12/14 – den 10. desember 2014 - 

følgende: 

                  Dialogmøtet avholdes lørdag 7. november 2015 fra kl. 10.00 – 14.00. 

                 Representantskapsmøtet avholdes fra kl. 15.00 – 18.00 og fortsetter 

                  søndag 8. november fra kl. 09.00 til møtets slutt. 

Sted for møtene er ennå ikke fastsatt, så dette kommer NKK tilbake til. 

Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 4.2. fra Norsk Weimaranerklubb v/Trude Wikstrøm hvor hun 

informerer om det etter vedtak på generalforsamlingen i NWK 2014 ble  

bestemt at NWK også skal representere Slovakisk Strihåret 

Vorstehhund. Vedtak: Anders lager et notat om navnesaken og 

hensiktsmessig videre saksbehandling vurderes. 

    

Sak 21/15: Avautorisering av dommere 

Dommere som ikke har dømt de siste 3 årene avautoriseres. Dersom de ønsker 

å motta informasjon som sendes ut fra NKK eller FKF DU kan de få denne fra 

sitt LD som får ansvaret for dette. De avautoriserte dommerne kan også 



inviteres til møter for dommere arrangert av LD. LD vil motta støtte fra FKF 

for de avautoriserte dommerne på lik linje som for dommerkandidater og 

autoriserte dommere. 

Reautorisering skjer etter gjeldende regelverk. 

Vedtak: Styret vedtok anbefalingen fra dommerutvalget.  

  

Sak 22/15: Dommerkonferanse 2015 

Det er tidligere besluttet å gjennomføre sentral dommerkonferanse i 2015. 

Materiell til lokale konferanser er ferdiglaget, men DKF DU avventer å sende 

dette ut til en konkret disiplinærsak er ferdigbehandlet i NKK.  

En sentral konferanse kan gjennomføres våren 2015 dersom det viser seg at det  

behov for det. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 23/15: NM Høyfjell 2016 

Mail av 8.2. fra Norsk Gordonsetterklub v/Sverre Andersen. Klubben fyller 

100 år i 2016 og ønsker å markere dette ved å arrangere NM Høyfjell.  

Klubben har tatt kontakt med opprinnelige arrangør Nordenfjeldske FK og 

NFK stiller seg villig til overlate NGK deres arrangement, mot at de får overta 

NM Høyfjell det året NGK står for tur til å arrangere NM Høyfjell. Vedtak: I 

2016 er det i henhold til rullering Nordenfjeldske FK sin tur til å 

arrangere NM 2. prøvehelg på Kongsvold. De må samtidig arrangere sitt 

«Sølvhundløpet» denne helgen. 

 

I 2016 avholder Norsk Gordonsetterklub vanlig jaktprøve 4. helg og siste 

helg på Kongsvold. Dette etter rullering med NISK og NVK med den 

såkalte «Trippelprøven» som er en vanlig jaktprøve men kan sammenfalle 

med helgene hvor det arrangeres NM og Norsk Derby. 

 

Skal NFK og NGK bytte arrangement i 2016, blir NGK arrangør av NM 2. 

prøvehelg på Kongsvold og Nordenfjeldske FK overtar siste helg på 

Kongsvold og har sitt «Sølvhundløp». 

 

Norsk Gordonsetterklub er ikke tilbake som arrangør på Kongsvold før i 

2019 da de står for tur til å ha 3. prøvehelg på Kongsvold, og det blir da 

Norsk Derby de skal stå som arrangør av. 

 

Først i 2022 vil NGK stå som arrangør av 2. prøvehelg på Kongsvold, og 

det sammenfaller da med NM.  Det må da være den helgen som 

Nordenfjeldske FK mener de skal overta NM «i bytte for» at NGK overtar 

«deres» NM i 2016.  Det er mange år fremover fra i dag. I mellomtiden har 

Nordenfjeldske FK – i vanlig rullering – hatt NM i 2020 og Norsk Derby i 

2021.  De får da NM i 2022 som NGK egentlig skulle ha arrangert. 

Styret i FKF har ingen motforestillinger mot dette siden begge klubbene 

har samtykker til dette. 

 

Sak 24/15: Søknad fra Norsk Gordonsetterklub om lukket prøve m/Cacit 

I forbindelse med NGK’s 100 årsjubileum i 2016, søker klubben om å få 

arrangere en lukket CACIT-prøve den 24.9 - 25- 9.2016. Dette vil være et 

engangstilfelle knyttet til klubbens 100års jubileum. 

Vedtak: Styret i FKF er i utgangspunktet restriktive til utdeling av 

CACIT til lukkede prøver. Siden det er et 100-års jubileum og klubben 

ønsker å markere dette med en lukket prøve, godkjenner styret i FKF 

søknaden. Styret i FKF gjør oppmerksom på at denne CACIT går av 

kvoten hver raseklubb har fortrinn på pr. sesong. 



  

Sak 25/15: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

Det må utnevnes nytt medlem av komiteen.  Robert og Kjell informerte.  Styret 

diskuterte saken. Vedtak: Nye navn vurderes og saken utsettes til neste 

møte. 

  

Sak 26/15: Instruks dommerutdanning 

FKF DU har oppdatert teksten i instruks for dommerutdanning med senere 

vedtatte og gjennomførte prosedyrer. Vedtak: Instruksen med sporendringer 

sendes styrets medlemmer for sammenligning før styret eventuelt 

godkjenner instruksen. 

 

Sak 27/15: Jaktprøve Karlsøy JFF- Brudd på jaktprøveregelverket 

FKF har fått flere henvendelser med informasjon om at jaktprøve i regi av 

Karlsøy JFF ikke er gjennomført i hht jaktprøveregelverket . 2-dagers VK ble 

arrangert med under 20 startende hunder første dag fordelt på to parti. 

Regelverket sier: «….. Når antall startende hunder er 20 eller færre, skal 

konkurransen avvikles på en dag…….». Dette er brudd på 

jaktprøveregelverket.  .  Vedtak: FKF informerer NKK om saken. 

 

Sak 28/15: Mattilsynet – Høring vedr. retningslinjer for trening og hold av hund  

Trine orienterte. Det er saker i denne høringen som FKF bør ha et forhold til og 

en formening om, bl.a.: «Daglig mosjon og hva som er lov i forhold til 

korrigering av hund.» Det er lite heldig om det kommer retningslinjer som ikke 

vil fungere i forhold til vår virksomhet.  Vedtak: Trine jobber videre med 

saken.  Involverer andre miljøer slik som JD og brukshundmiljøet. Trine 

setter opp et skriv, sender dette til Hans som tar det med Jon G. Hov. 

Deretter inn til JD.  
 

Sak 29/15: Kansellert møte med RU m.fl. 18. februar 2015 

Styret i FKF tok initiativ til møte med RU uten nødvendig respons fra mange 

nok av RUs medlemsklubber. Senere tilbakemelding fra leder RU uttrykker 

ønske om møte mellom RU og FKF-styret om overordnede forhold som 

regulerer oppgaver, plikter og rettigheter innen FKF. 

Vedtak: FKF-styret tar et nytt initiativ til et møte mellom RU og FKF-

styret. 

 

Sak 30/15: Eventuelt 
- Henvendelse fra NVK v/Tore Kallekleiv  vedr. oppsetting av 

vandrepokal i Norsk Derby til beste KV/SV.  Vedtak: Saken er 

behandlet på mail. Klubben kan ikke knytte en slik oppsetting til 

arrangementet Norsk Derby, men står fritt til å administrere dette i 

andre sammenhenger (egne arrangement). 

- FKF ønsker å markere sitt 50-års jubileum med en gjenstand som 

tilfaller hver vinner i høystatusløpene NM Høyfjell, NM, NM Lavland, 

NM Vinter og Norsk Derby. Vedtak: Saken er behandlet på mail og 

styret har gitt sin godkjenning og fastsatt samlet pris for 

anskaffelsen.  

- Fase III instruktør:  Det er sendt inn forslag på Stein Nilsen fra Tromsø 

Hundeklubb, fuglehundgruppa med dokumentasjon på hans erfaring og 

tidligere utdannelse. Vedtak: Behandlet på mail.  Styret godkjente 

Stein Nilsen som Fase III instruktør. 

- Fase I utdannelse. Styret har behandlet klage på en oppmelding fra en 

kandiat til Fase I.  Kandidaten ble nektet opptak på bakgrunn av styrets 

vurdering av vedkommendes omdømme. Saken ble anket til NKK’s 

Appellutvalg som avviste saken. Vedtak: Tas til orientering. 



- Blyhagelsaken. Denne har nå fått sin avgjørelse ved at Stortinget har 

vedtatt å tillate blyammunisjon på de fleste jaktformer i Norge. Vedtak: 

Tas til orientering. 
- Fordeling arbeidsoppgaver årsmelding FKF 2014/2015.Vedtak: 

Styremedlemmene går igjennom listen over oppgaver og gir 

tilbakemelding dersom oppgavene ikke er fordelt korrekt. 
- Statskog og tillatelser med jaktprøver ut april.  Vedtak: Hans jobber 

videre med saken.  

- Nettside – Oversikt over fuglehundpokaler.  Det har kommet innspill på 

at FKF bør ha en digital oversikt. Oversikten oversendes styret når 

Hans mottar dette. 

- Fått avtale NKK/SKK i retur. Det må jobbes videre med avtalen.  

Vedtak: Legges frem for styret på neste møte.  
- Utstillinger – FKF har fulgt RU’s godkjenning av reduksjoner i 2016. 

Avventer referat fra RU’s møte 9.2. 

 

 

Neste styremøte:  Onsdag 18. mars på Garder Kurs og Konferansesenter  kl. 1300. 

 

 

Ellen B. Dobloug 


