
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

26.01.2021 KL 1900 – 22.35 

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen, Tore Paulshus og 

                                                           Knut Fredheim  

Varamedlemmer: Torstein Dehn og Sigmund Nyborg 

    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/21: Gjennomgang fra møte 10.12.2020 

  Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 03/21: Post:  

 

1. Mail 17.11. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt informasjon fra GK 

ettersøk.  Vedtak: Tas til orientering  

2. Mail av 29.11. fra NKK Dommerutdanningskomiteen vedlagt informasjon 

om eksteriørdommerkurs 2021-2022. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail fra NKK Aktivitetsavdelingen 18.12. med følgende informasjon:  

«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. 

Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at 

kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 

2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.» Vedtak: Vedtaket 

er videreformidlet til medlemmer og arrangører.   

4. Mail NKK Aktivitetsavdelingen  6.1.21 om at det skal startes en ny 

utdanning i 2021 for agility. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail fra NKK v/avdelingsleder 11.1.21   vedr. utstillinger 2022.  Fristen for 

å søke utstillinger til NKK er utsatt til 1.8.2021 (tidl. 1.2.) Vedtak: Tas til 

orientering. 

6. Mail fra NKK fra HS v/avdelingsleder 11.1. angående NKKs fremtidige 

politiske organisering.  Dette skal vurderes av egen arbeidsgruppe og 

tilhørende styringsgruppe. Vedtak: Tas til orientering, se sak 13/21. 

7. Mail fra NKK aktivitetsavdelingen 12.1. vedlagt protokoll fra møte i NKKs 

jakthundkomite 10.11. Vedtak: Tas til orientering. 

8. Mail fra NKK v/avdelingsleder 12.1. vedr. NKKs nordiske og 

internasjonale utstillinger fra 1. juni 2021, - arrangører 2021. Vedtak: Tas 

til orientering. 

9. Mail fra NKK v/avdelingsleder 18.1. vedr. NKKs nordiske og 

internasjonale utstillinger fra 1. juni 2021. 7 utstillinger er blitt tildelt andre 

arrangører etter søknad. 1 utstilling er uavklart.  Alle utstillinger bortsett fra 

to, er tildelt diverse NKK regioner. Alle arrangørene er økonomisk og 

juridisk ansvarlig for sine utstillinger. Vedtak: Tas til orientering. 

 

 



 

 

 

10. Mail fra NKK v/avdelingsleder kommunikasjon vedr tidligere utsendt epost 

til klubber og forbund i forbindelse med NKKs fremtidige politiske 

organisering. NKK har fått tilbakemelding om at mailen ikke er kommet  

frem til alle mottakere, og sender derfor ny mail med utsatt tilsvarsfrist 1. 

februar.  Pga tidspress kan svar som mottas etter fristen ikke nødvendigvis 

hensynstas.  Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 04/21: Instruktørutdannelse 

 Gry orienterte. Det har vært utbredt kontakt på Teams med medlemmene i 

komiteen.  Har utarbeidet utkast til kriteriene for å bli godkjent instruktører for 

Fase 1, 2 og 3. Ønsker at deltakere på kursene skal ha en større erfaring og 

bakgrunn før de godkjennes for å starte utdannelsen. Et omfattende revisjon av 

kriteriene for å meldes opp som deltaker må godkjennes av Fuglehundtinget. 

Instruktørutvalgets årsrapport er oversendt styret.  Vedtak: Styret godkjente 

Arne Hovde, Hed-Opp FK, Bernt Kristiansen og Stian Furre fra Namdal 

FK som nye instruktører Fase III. 

 

Sak 05/21: Status NISK 

 Hans orienterte. Saken er nå i havn etter lang og krevende prosess.  Avtalen 

som er inngått mellom partene er også publisert. Vedtak: Orientering ble tatt 

til etterretning.  

   

Sak 06/21: Utvidet kvaliseringskrav NM Høyfjell Høst (1. VK) 

 Etter at kvalifiseringskravet ble utvidet for VK til 1.mai 2021, har det kommet 

inn forespørsler vedr utvidet kvalifiseringskrav NM Høyfjell Høst. FKF har 

innhentet data over antall ulike som har fått 1. VK i perioden 2016-2020. Det 

ble redegjort for saken. Vedtak: Styret i FKF vedtok å utvide 

kvalifiseringkravet til NM Høst for de som oppnådde 1. VK i 2018 og ikke 

har fornyet den senere. 

 

Sak 07/21: Status COVID 19 og revidert veileder 

 Knut orienterte.  Han har vært i kontakt med diverse SU-ledere.  De fikk i går 

en mail fra Knut som viste til den publiserte veilederen 10. august 2020.  

Henledet spesielt oppmerksomheten på hva som skjer i Oslo og gamle Østfold.  

Noen av bestemmelsene som vil komme i revidert veileder: Det er bred enighet 

at om at en kommune hvor jaktprøven skal arrangeres får en rød definisjon, så 

skal det IKKE gjennomføres jaktprøve. Hvis du bor i en rød kommune, så får 

du ikke lov til å reise til en annen kommune for å delta på en jaktprøve.  

Verken deltakere eller dommere fra røde kommuner.  Munnbind tilrås på alle 

opprop.  Dommere bør få eget soverom på innkvarteringsstedet. 

Kommunelegen på stedet hvor jaktprøven arrangeres bør bli informert om 

arrangementet. Vedtak: Knut oppdaterer veilederen og sender denne 

internt til styret først.  Publiseres deretter på hjemmesiden og sendes alle 

prøvearrangører.  

 

Sak 08/21: Årets Hunder 

 Torstein orienterte.  Saken har vært behandlet på mail.  Kåringen vil bli 

kunngjort i Fuglehunden og deretter på FKF’s nettside. Vedtak: Styret 

behandlet de innkomne søknader og godkjente resultatet. Årets hunder 

publiseres i neste nr av FH (nr. 2).    

 

 

 

 



 

Sak 09/21: Digitale valg og årsmøter 

 Hans orienterte. Han har sendt en mail vedr et selskap som kan levere digitale 

valgløsninger og årsmøter.  Hans fikk prøve systemet, og mente det var veldig 

enkelt. Vedtak: Hans går videre med saken.  

 

Sak 10/21: Dommermangel – Sluttresultat fra nedsatt gruppe 

 Knut orienterte.  La frem et dokument som er laget av arbeidsgruppa.  

Bakgrunnen er at FKF-klubber sliter med å skaffe nok dommere.  Det ble også 

i 2010 levert en rapport vedr. det samme. Det som nå ble fremlagt var en veldig 

ryddig rapport over det arbeid gruppen har nedlagt. På flere punkter var 

rapporten sammenfallende med tidligere rapport fra 2010.  Det har egentlig  

ikke vært stor forbedring siden 2010.  Vedtak: Det bør nå lages et eget skriv 

som publiseres overfor alle arrangører så snart som mulig, med tanke på 

de vinterprøver som snart står for døren.  Gruppa oppfordres også til å 

lage et forslag på et høringsnotat til klubbene for å få deres vurdering av 

de merkostnader en forhøyet kostnad vedr behovet for dommere på 

jaktprøven vil ha for deres arrangement (enkeltrom etc.) 

Styret i FKF støtter forslaget om utsendelse av høringsnotatet.    

  

Sak 11/21: Saksgang avautorisering av dommere basert på jaktprøvereglene pkt. 8.2 

 Sigmund orienterte. På siste møte i DU ble det bestemt at 1 dommer skulle av-

autoriseres.  Vedtatt på grunnlag av uttrekk fra DogWeb.  Vedtak: Det sendes 

mail fra FKF DU til NKK med kopi til FKF styret.  

 

Sak 12/21: Innkalling til NKK RS 2020 20. mars 2021: Frist påmelding 20.2.2021 

 Representantskapsmøte avholdes som et digitalt møte på Teams. Torstein, Gry 

og Tore kan stille.  Hans må avvente.  Tore tok opp et par saker som skal tas 

opp i NKK RS, bl.a. forhøyelse av grunnkontingenten.  De som skal møte på 

NKK RS må gå igjennom saksdokumentene på nytt og deretter tas det et eget 

møte onsdag 3. februar. Vedtak: Hans tar kontakt med NKK vedr FKFs 

stemmer og fordeling på hver enkelt delegat fra FKF. 

 

Sak 13/21: NKKs fremtidige politiske organisering: Vurderes av egen arbeidsgruppe 

og styringsgruppe. 

 Hans har fått forespørsel om å sitte i arbeidsgruppa.  Han har sagt ja til dette. 

Det skal settes opp en styringsgruppe, og det foreligger forslag med tre 

deltakere fra jakthundsektoren: Forslag på Tore Paulshus fra FKF, Siv Sandø 

fra Retriever og Arild Nygård fra NHKF.  Frist for å innmelde medlemmer til 

styringsgruppa er 1. februar. Vedtak: Hans er med i arbeidsgruppen. Tore 

er med i styringsgruppa. Det videre arbeidet skal koordineres med styret. 

 

Sak 14/21: Eventuelt 

- Manglende rapportering etter jaktprøve på Hjerkinn 2.-4.10.20, arrangør 

NISK. Ellen orienterte.    

- Konkurransedyrforskriften.  Forskriften er vedtatt. Tore finner frem 

forskriften og tar en gjennomgang, og kommer tilbake i løpet av uka. 

Signaler vil komme fra styret i FKF til FKF DU som vurdere nødvendige 

endringer i jaktprøveregelverket. 

- Varslingssak ifm EORS NISK.  Sak 125/20.  Hans orienterte. 

 

 

 

  

   

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


