
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ NM lavland Hamar 

11. oktober 2018 KL 13.30 -20.10 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Sigmund 

Nyborg, Tore Paulshus og Gry Eriksen  

 

Varamedlem: Torstein Dehn  

Fravær: Knut Fredheim 

  

  

Referent:  Hans Einar Enoksen 

 

 

Sak 66/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 67/18: Gjennomgang av referat fra møte 4.9.2018 

  Gjennomgått 

 

Sak 68/18: Post:  

  

1. Mail 5.9. fra NKK vedlagt nytt regelverk for blod- og fersksporprøver. 

Tas til orientering 

2. Mail 6.9. fra NKK vedlagt brev fra DK til FKF om at DK-saker 05 og 17-

2018 slettes. Tas til orientering 

3. Mail 17.9. fra NKK Organisasjonsavdelingen vedr. krav om politiattest. 

Tas til orientering 

4. Mail 24.9. fra NKK med informasjon om at Torbjørn Brenna blir ny 

administrerende direktør i Norsk Kennel Klubb. Brenna har tidligere vært 

sekretariatsleder i Norsk Journalistlag. Tas orientering 

5. Mail 26.9. fra Aktivitetsavdelingen i NKK vedr. påmelding utsatt frist – 

jaktprøver for stående fuglehunder. Mail er besvart 

6. Klubbmail fra NKK 27.9. med viktig informasjon: Klubbmail-systemet 

legges ned inntil videre!  NKK har fortsatt store problemer med at svindel- 

og søppelmail slipper igjennom sikkerhetsfiltrene i klubbmail-systemet sitt. 

De vil derfor legge ned systemet frem til de finner en løsning på problemet. 

Interne e-poster fra NKK til klubbene, vil fra og med 27.9. bli sendt direkte 

til privatadressene som hver klubb har registrert i klubbsystemet. Tas til 

orientering 

7. Mail 1.10. fra NKK’s aktivitetsavdeling vedr. høring – regler for 

brukshundprøver. Tas til orientering 

8. Mail av 4.10. fra NKK’s økonomisjef vedlagt brev vedr. mva.registrering – 

region, forbund og klubber. Tore og Gry utarbeider et svar til NKK. 

Våre medlemsklubber informeres om at vi jobber videre med saken 

med NKK 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 69/18: Båndtvang – Utsatt sak 29/18 fra styremøte 25.5. 

Det er flere kommuner som vurderer å utvide bestemmelsen om båndtvang. 

Knut har laget et forslag. Enkelte kommuner tar seg til rette ulovlig i forhold til 

det regelverk som foreligger. Vedtak: Saken tas videre med NKK og meldes 

inn som sak til dialog møtet med NJFF/NKK 

  

Sak 70/18: Gjennomgang Dropbox – Utsatt sak 43/18 fra styremøte 18.6. 

 Det ble gitt en kort gjennomgang for hvordan mappen til styret fungerer. Det 

må lages en filstruktur som gjenspeiler FKFs organisasjon. Vedtak: Knut 

utformer et forslag til filstruktur til neste møte. 

 

Sak 71/18: Utfordringer for fremtiden og human jakt med og uten fuglehund 

 Det har det siste året kommet flere henvendelser på ulike saker som angår vår 

aktivitet og dyrevelferd står sentralt. Det være seg dressurområder, utvidet 

båndtvang i kommunene, aktiviteter i båndtvangstiden, høringer i 

verneområder, aversjonsdressur på rein/rådyr, sosiale-medier og human jakt 

med og uten fuglehund. Vedtak: Flere av disse sakene diskuteres med NKK 

og NJFF på dialogmøte i november. Videre legges det opp til et dialogmøte 

i forbindelse med Fuglehundtinget 2019 der disse sakene diskuteres med 

medlemsklubbene. 

 

Sak 72/18:  Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2019 

NKK har sendt ut en mail 27.9. til alle NKKs medlemsklubbe/forbund og 

regioner. Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av 

NKKs komiteer. NKK ber derfor om at klubbene kommer med forslag til de 

komiteer som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Vedtak: Elisabeth følger 

opp denne saken. Vår representant i NJK må meldes inn innen fristen. 

 

 

Sak 73/18: Frist for påmelding på jaktprøver 

Klubbene legger selv inn hvilken frist de ønsker på sin prøve når man legger 

inn søknad innen 31.10. Datoen kan variere, - alt ettersom hva slags prøve man 

arrangerer.  Store, omfattende jaktprøver slik som NM og andre høystatusløp 

har hatt ca. 4 ukers påmeldingsfrist.  Mindre prøver noe kortere.  Med det nye 

DogWeb Arra prøveprogrammet er det ikke lenger behov for lange frister. 

Påmeldingene går direkte inn på prøven, - ingen trenger lenger å registrere 

innbetalinger.  Dagen etter at fristen har gått ut, kan arrangøren foreta trekning 

blant de påmeldte og partiene kan publiseres på klubbens nettside og Facebook. 

Det vil være tilstrekkelig med 3 ukers frist for store prøver og 2 ukers frist for 

mindre prøver. Vedtak: Det settes en påmeldingsfrist for samtlige 

jaktprøver. Høystatusløp og 3-dagers jaktprøver til maksimalt 3 uker og 2 

uker for de andre jaktprøvene. 

 

Sak 74/18: Norsk Derby – Nytt medlem i komiteen fra 2019 

  Rune Frankmoen er foreslått av Derby komiteen og sagt seg villig til vervet. 

  Vedtak: Rune Frankmoen velges som medlem i komiteen. 

 

Sak 75/18: Dommerutvalg Apport 

  Forslag til ny/oppdatert instruks for DUA ble fremlagt av Sigmund. 

Vedtak: Sigmund justerer instruksen som gjelder inntil videre. Det vil bli 

utarbeidet mandat, samt instruks for utdanning av dommer ila 

høsten/vinteren. 

  

 

 

 



 

Sak 76/18: Arbeidsplan NKK RS 

  Hans orienterte. 

Vedtak: Arbeidsplanen oppdateres og sendes medlemsklubbene iht til 

frist. 

 

Sak 77/18: Dato for jaktprøvestart og prøver Kongsvold 

I oversikten for årene 2018-2020, er det for 2019 oppført to alternativer for 

datoer vedr. avvikling av Norsk Derby samt siste prøve på Kongsvold.  Alt. 1 

er for ND 20.-22. september, alt. II er 27.-29. september. Styret bes om å ta en 

rask beslutning, da arrangørklubbene ønsker å få fastsatt endelig tidspunkt pga 

reservasjon av sekretariat og innkvartering på prøven i 2019.  

Vedtak: Norsk Derby går som planlagt 20-22. september 2019 

 

Sak 78/18: Disiplinærliste fra NKK 

NKK sender ut fra tid til annen en displinærliste med en oversikt  

vedrørende personer som i Norge er ilagt registrerings- og/eller aktivitetsforbud 

og/eller ekskludert av Norsk Kennel Klub (NKK) eller tidligere samarbeidende 

klubber.  Listen er lang og uoversiktelig og ser ut som den er klippet ut fra et 

regneark (xl). Hvis det hadde vært lagt til en ny kollonne hvor det fremgår 

hvilken gruppe personen (og/eller hunden) tilhører eller har vært aktiv i og 

listen blir sortert etter grupper vil våre medlemsklubber kunne gå rett på gr.7 

og se hvilke personer dette gjelder for våre arrangement. 

Vedtak: Det sendes inn en egen sak på dette via vår BIT. Det er ønskelig at 

hunder og medlemmer får elektronisk sperre i datasystemene for 

påmeldinger. 

 
Sak 79/18 Vedlikehold av IT-systemer 

Vi opplever en (økende?) grad av problemer med våre IT-systemer i hele 

organisasjonen, fra NKK til våre medlemmer. Det gjelder både e-post og 

databaser (datahound og dogweb) og websider. Mange av systemene skal eller 

vil kommunisere med hverandre og er avhengig av at de er godt vedlikeholdt, 

operert og oppdatert. Spørsmålet er om det er gjort noen analyse av hvilke 

resurser som er nødvendig for å drifte dagens og fremtidens plattformer og om 

vi og klubbene har allokert nødvendige ressurser til å drifte systemene på en 

forsvarlig måte?  Videre, er det gjort noen analyse om det er mulig å forenkle 

platformene for å redusere risikoen for å miste den totale oversikten og 

databasen? Vedtak: Torstein setter opp et brev som sendes NKK HS og 

NKK IT. 

 
 
Sak   80/18: Felling- Utsatt sak 56/18 fra styremøte 8/8 

Det kan iht. jaktprøveregelverket pkt. 3.2.1 og 4.1.3 tillates felling på CACIT-

prøver på høsten og skogsfuglprøver. Det stilles fra tid til annen spørsmål om 

søknadsrutinger for felling før og etter jaktstart, instruks for skyttere samt FKF 

styrets retningslinjer for felling på Kongsvollprøvene. Vedtak: Håndbok for 

prøveledere og prosedyrene for jaktprøvene på Kongsvoll oppdateres med 

tidsriktig informasjon om søknadsrutiner, instruks for skyttere samt FKFs 

retningslinjer til arrangørene om felling på Kongsvollprøvene. FKF DU 

får i oppdrag å lage instruks til skytterne ifm. felling. 

 

Sak   81/18: Saker til dialogmøte med NJFF og jakthundsektoren i NKK 

NKK er i år vertskap for dette møtet og saker som ønskes tas opp må sendes 

NKK. Vedtak: Dressurområder, utvidet båndtvang i kommunene, 

aktiviteter i båndtvangstiden, høringer i verneområder, aversjonsdressur 

på rein/rådyr, human jakt med og uten fuglehund. 

 



 

Sak   82/18: Eventuelt 

Derby protokollen har vært borte siden 90-tallet. Det må settes opp en ny 

protokoll med samme oppsett som den gamle. Det må også etterlyses hvor 

denne kan befinne seg. Vedtak: Derby komiteen får oppgave med å 

opprette ny Derby protokoll og undersøke hvor den gamle kan befinne 

seg. 

 

 

 

Neste styremøte: 26.November 

 

Referent: Hans Einar Enoksen 

 


