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INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2020
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Radisson Blu, Gardermoen
tirsdag 18. august
Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende senest 28. juli 2020.
(NB! Dersom det er behov for overnatting, skal dette skje bestilles hos FKF.)
Pris på dagmøte inkl. lunsj er kr 840,Deltakerne gjør selv opp med hotellet direkte for oppholdet før avreise etter møtet.
Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
- Representantens navn/klubb
Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF's hjemmeside
www.fuglehundklubbenesforbund.no samt sendes på mail til medlemmenes oppgitte
kontaktpersoner (husk på å melde inn nye kontaktpersoner dersom dette har skjedd etter
årsmøter) 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.
Praktisk informasjon:
Tidsplan 18.8.2020:
Møtestart:
Lunsj:
Forts. møte:
Avslutning:

kl 09:00
kl 11:30
kl 12.30
kl 18:00
Vang H. 22.06.2020
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. 2.500,-. Reisen forutsettes gjennomført på billigste måte. Refusjonen gjelder 1
person. Søknaden må oversendes FKF innen 1 mnd. etter Fuglehundtinget.
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OVERSIKT OVER STEMMEFORDELING KLUBBER
Klubb

Medl. 2019

Stemmer

1.

Norsk Breton Klubb

1048

11

2.

Norsk Engelsksetterklubb

2517

26

3.

Norsk Gordonsetter Klub

1895

19

4.

Norsk Irsksetterklubb

1666

17

5.

Norsk Münsterländer Klub

398

4

6.

Norsk Pointerklub

894

9

7.

Norsk Vorstehhundklubb

1413

15

8.

Norsk Weimaraner Klubb

81

1

9.

Agder FK

197

2

10.

Gudbrandsdal FK

152

2

11.

Hallingdal FK

162

2

12.

Harstad og Vesterålen FK

238

3

13.

Hedmark og Oppland FK

727

8

14.

Inn-Trøndelag FK

473

5

15.

Midt-Troms FK

158

2

16.

Møre og Romsdal FK

140

2

17.

Namdal FK

255

3

18.

Nordenfjeldske FK

539

6

19.

Nord-Troms FK

66

1

20,

Ofoten FK

83

1

21.

Randsfjord FK

131

2

22.

Rogaland FK

287

3

23.

Romerike FK

242

3

24.

Salten FK

129

2

25.

Telemark FK

282

3

26.

Tromsø FK

78

1

27.

Vest-Finnmark FK

218

3

28.

Vestfold FK

407

5

29.

Vestlandets FK

336

4

30.

Østerdal FK

286

3

31.

Østfold FK

350

4

15.843

172

Tilsammen

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100
medlemmer.
Samarbeidende klubber:
Vefsn JFF Fg., Bodø JFF Fg., Rana JFF Fg., Buskerud JFF Fg., Sør-Varanger JFF Fg., Vadsø
JFF Fg. og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa.
Summen antall medlemmer for foregående år var til sammen 15.271
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
innkallingen og sakslisten.
1. Årsberetninger

2. Regnskap pr. 1.4.2019 -31.3.2020

3. Forelagte saker med styrets innstiling

4. Kontingent år 2020

5. Budsjett 2020-2021

6. Valg
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ÆRESBEVISNINGER
Følgende er innehavere av Gullmerket, foreningens høyeste utmerkelse:

Tildelt:

† Rolf Sevendal

1981

† Arne Holmesland

1985

† Trygve Heyerdal sen

1985

† Thorstein Øhren

1985

Helge Amundsen

1990

Per Arne Watle

1992

Bård Jystad

1992

† Ola Schie

1995

Knut N. Klepp

1995

† Johan B.Steen

1995

Marit Amundsen

2002

Fredrik Aalerud

2002

Kåre Lotsberg

2005

Trine Melheim

2006

Robert Kristiansen

2007

Gunnar Handberg

2007

Terje Tvedt

2007

Jon Ivar Søhus

2008

Kjell Duedahl

2012

Nils B. Skaar

2012

Odd Harald Sørbøen

2012

Kåre Norum

2017

Ellen Bakke Dobloug

2018
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SAK 1 - ÅRSBERETNINGER
1.1 STYRETS ÅRSBERETNING
FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND`S 55. DRIFTSÅR
ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 16. JUNI 2019 – 18. AUGUST 2020
1.1.1 STYRET, UTVALG OG KOMITEER
Styrets sammensetning:

Leder

Hans Einar Enoksen

Nestleder

Elisabeth Kallevig

Styremedlemmer

Tore Paulshus
Gry Eriksen
Knut Fredheim

Varamedlemmer

Sigmund Nyborg
Torstein Dehn

Revisor

Anne-Grethe Sætrang

Valgkomite:

Elisabeth Haukaas Bjerke
Kåre Norum
Terje Steinsund

Varamedlem:

Knut Skiple

Utstillingsutvalg

Anne-Grethe Sætrang

Raseutvalg

Sammensatt av representantene fra raseklubbene.
Leder 2019: Marius Kjønsberg

Dommerutvalg:

Reidar Nilsen (leder)
Fredrik Walby
Nils B. Skaar
Odd Harald Sørbøen (sekretær)
Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.)
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Dommerutvalg apport (DUA)

Arild Walter Hansen (leder)
Walter A. Paulsen
Alexander Kristiansen
Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.)

Islandsk utdanningsutvalg

Andreas Bjørn

Samordningsutvalg
Fuglehundprøver
Lavland:

Roar Karlsen (leder)
Unn Johannessen
Jan Atle Larsen
Roar Lundby
Anders Ellefsen

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen (leder)
Christell Seljesæther
Stein Martinsen

Søndre Nordland

Steinar Høgaas (leder)
Walter Paulsen
Frank Øvrewall
Sture Willmann

Midt-Norge

Rune Tyvold (leder)
Tove Irene Løvås
Roy Allan Skaret

Syd-Øst (nytt):

Oddgeir Andersen (leder)
Arnfinn Berntsen
Petter Skaug
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Syd-Vest

Terje Tvedt (leder)
Rune Halvorsen Staddeland
Halvor Ramtoft

Kontakt VM:

Elisabeth Kallevig
Cato M. Jonassen
Lars Farnes

Norges representant i den
Internasjonale VM komite:

Elisabeth Kallevig

JD :
FKF`s representant:

Tore Paulshus
Hans Einar Enoksen

NKK Komiteer:
Jakthundkomiteen:

Alfred Sæther til 31.12.2019
Marte Ottesen fra 1.1.2020

Fagkomiteer:

FK for høyfjell, skog og

Nils B. Skaar

lavlandsprøver

Petter Elvestad
Iver Melby
Vara: Morten Risstad

FK for Kombinerte prøver

Rune O. Brenna
Glenn Olsen

Derbykomiteen:

Anne-Grethe Sætrang (leder)
Morten Risstad (leder fra 1.1.20)
Rune Frankmoen
Mona Himo Aakervik (ny fra 1.1.20)

Kongsvold/Hjerkinn:

Ola Øie (leder)
Olaf Dobloug
Knut Fredheim (FKF-styrets representant)
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FCI representanter stående fuglehunder:
Britiske

:

Elisabeth Kallevig

Kontinentale :

Audun Kristiansen

1.1.2 MØTEVIRKSOMHET
I perioden er det avholdt 15 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter, Skype- eller
fysiske møter i Oslo. Det er formelt behandlet 153 saker. I tillegg har styret i noen tilfeller
veiledet arrangør i utfordringer som har oppstått i forbindelse med jaktprøver og utstillinger.
Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter:
• Ordinært Fuglehundting ble holdt på Gardermoen 15.juni 2019
• Ordinært RS/NKK på Gardermoen 30.11-1.12 2019.
• Styret har vært representert på fire møter i Jakthunddivisjonen.
• Dialog møte Kongsvold/Hjerkinn Komiteen, FKF og Statskog sentralt 20.02.2020 på
Lillehammer
• Dommerkonferanse ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter Gardermoen 23.24.1.20
• Felles avlskonferanse Gardermoen 25-26.1.2020
• Styret i FKF har vært representert i flere arbeidsgrupper i NKK.
• Styret i FKF har vært i samarbeidsmøte med NKK og NJFF 5.12.2020.
1.1.3 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, Telemark
Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets
Fuglehundklub, Østerdal Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Vestfold
Fuglehundklubb.
I alt 31 medlemsklubber som representerer 15.843 medlemmer.
Fuglehundgrupper med samarbeidsavtale:
Buskerud JFF, Vefsn JFF, Sør-Varanger JFF, Bodø JFF, Rana JFF, Vadsø JFF og Tromsø
Hundeklubb
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1.1.4 INFORMASJON OM STYRETS ARBEID
FKF er organisert under NJK i NKK-systemet og dette er en organisasjonsform som fungerer
godt. Delegering og bestemmelser tatt på lavest mulig nivå gjør det organiserte arbeidet med
fuglehund enklere.
Videre er FKF med i Jakthunddivisjonen, en politisk sammenslutning av klubber og forbund
uten organisatorisk plass i NKK-systemet. Dette er en hensiktsmessig arena for å kunne snakke
fritt om hundepolitiske forhold forut for beslutningsprosesser i NKK. Denne sammenslutningen
har fungert meget godt under hundesykdommen i høst og nå under Corona situasjonen.
Utover planlagte møter, har det også i 2019 og 2020 vært flere saker av en slik karakter at de
raskt må behandles på mail og telefon for senere å protokollføres. Rutinemessige saker som
oppfølging av den daglige drift, budsjettoppfølging etc løses av styrets sekretær og leder med
påfølgende informasjon til styrets medlemmer.
Det har vært arbeidet med høringssvar vedrørende Vindmølleparker og Viltforskriften samt
naturmangfoldsloven og rovviltforskriften.
Perioden har vært sterkt preget av hundesykdommen høsten 2019, og pandemien Covid 19
inneværende år, pandemien påvirker fortsatt hele landet og begrenser vår handlefrihet. FKF
må være forberedt på at dette vil følge oss hele 2020 og vi må være klare til å tilpasse våre
arrangement.
Høstsesongen 2019 fikk begrensinger for vår aktivitet ved at i overkant av 10 prøver ble
kansellert, mulighet for dommerelver for å gjennomføre «dommerdager ble påvirket. NM høst
og Norsk Derby måtte flyttes, for FKF var det viktig å få gjennomført disse to viktige
høystatusløpene. FKF takker arrangørene på begge arrangement for velvilje og smidighet slik
at vi fikk gjennomført.
Vintersesongen startet som vanlig men fikk raskt en alvorlig knekk da Covid 19 traff oss med
full styrke. Alle terminfestede arrangement i regi av NKK ble kansellert fra 12 mars.
Dette har påvirket NKK og hele FKFs organisasjon sterkt, først og fremst økonomisk, men
det har også reist en rekke spørsmål rundt vår aktivitet. FKF takker klubbene for konstruktive
innspill i denne perioden. Dommerelever har ikke kunnet gjennomføre pålagt aktivitet, VK
hunder som trenger premie for å bli værende i VK har blitt påvirket av dette.
Under begge disse to sykdomsutbruddene har FKF fortløpende arbeidet med
risikovurderinger med tilpasninger og tiltak for vår aktivitet, tilpasset myndighetenes krav og
oppfordringer. Dette vil vi måtte fortsette med.
FKF er en positiv bidragsyter til NKKs arbeid både når det gjelder å stille med kompetente
tillitsvalgte samt å komme med konstruktive hundefaglige og organisatoriske innspill og
bidrag.
Representasjon
Styremedlemmer har vært representert som dommere eller deltakere på ulike arrangement i
perioden. NM-høyfjell høst, NM Lavland, NM Skog, Norsk Derby og Norsk
Unghundmesterskap Lavland.
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1.1.5 ØKONOMI
Regnskapet for 01.04.19 - 31.03.20 viser et overskudd på kr 86 775,86. Budsjettet hadde et
overskudd på kr. 300,-. Det største avviket mellom regnskap og budsjett fremkommer fra
Derby. Det var flere påmeldinger enn vanlig, og går i FKF sin favør. Det er i budsjett neste år
redusert støtte til etterutdanning av dommere, da vi forventer kr 0,- i bidrag fra NKK.
1.6 AKTIVITETER
FASTE OPPGAVER
Forbundets 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, purrer opp manglende innbetalinger samt besvarer utallige brev,
e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over alle jaktprøver vinter og høst
og utarbeider oversikt over antall startende hunder i VK på 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 2019-2020:

Hans E Enoksen
•

Leder av FKF.

•

Kontaktperson mot NKK/NJK.

•

Organisasjon.

•

Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker.

•

Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram»

•

IT-ansvarlig.

•

Årshjul

Elisabeth Kallevig
•

Nestleder FKF.

•

Saksansvarlig NKK/FCI saker.

•

Styrets representant i raseutvalget (FKF RU).

•

Lavlands- og VM ansvarlig.
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Tore Paulshus
•

Saksansvarlig for styrets strategiarbeid.

•

Representant i JD.

•

Lovverk/regelverk.

•

Juridiske forhold.

Knut Fredheim
•

Saksansvarlig jaktprøver, terminlister og samordningsutvalget fuglehundprøver.

•

Kvalitetssikring Høystatusløp.

•

Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen

Gry Eriksen
•

Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.

•

Økonomi ansvarlig.

•

Instruktørutdannelse Fase I, II & III.

•

Styrets utstillingsansvarlige.

Sigmund Nyborg
•

Styrets representant i det sentrale dommerutvalg. (FKF DU).

•

Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA).

Torstein Dehn
•

Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund

•

Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden».

Ellen B. Dobloug
•

Forbundets sekretær.

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av
ansvarsområdene.
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1.1.7 JAKTPRØVER OG KVALITETSIKRING
Terminliste prøver/CACIT
Terminlisten 2019 ble etablert etter samme prosedyre som tidligere. Det er nesten 190 prøver
på terminlisten. Trolig er vi helt i grenseland mht antall prøver og hva som er mulig å skaffe
dommere til. Høsten 2019 ble spesiell med dyresykdom og avlysning av prøver i en periode i
september. Gledelig i den situasjonen at vi fikk gjennomført alle Høystatusløp.

Prøve

Antall CACIT

Søknader om CACIT

Tildelt CACIT

Vinter

25

26

25

Høst

19

20

19

Lavland

5

5

5

Skog

1

1

1

Sum

45

52

50

Kvalitetssikring jaktprøver
Samordningsutvalgene fungerer etter styrets mening meget bra. Mandat for SU følges stort
sett bra. Styret har i liten grad grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til
terminlisteoppsett. Styret ga hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding etter siste
terminlisteoppsett, noe som kan være til nytte for det videre arbeidet i hvert enkelt SU.
Terminlisteoppsettet for 2019 har ikke vært forbundet med spesielle utfordringer. Det er på
inneværende terminliste, vinter og høst 20, ett par uheldige «kollisjoner» på viktige prøver.
(NM vinter og SNUM og NM høst og UGP) Dette tar FKF på «sin kappe» og vil påse at dette
ikke skjer igjen. SUene må også være oppmerksomme på uheldige prøvekollisjoner og bidra
til å unngå dette. Plan for høystatusløp ut 2022 er fordelt alle klubber.

Kvalitetssikring høystatusløp 2019
FKF har ila 2019 evaluert Høystatusløp.
FKF har henvendt seg til arrangører, NKK representanter, ett utvalg av dommere og ett utvalg
av deltagere fra de ulike høystatusløp, og bedt om tilbakemelding på hvordan de opplevde det
arrangementet de selv hadde deltatt på.
Evalueringene foregår nå utelukkende elektronisk gjennom bruk av FKFs hjemmeside
http://www.fieldtrials.no/eforms/evaluering-nm/3/
http://www.fieldtrials.no/eforms/hoystatuslop/8/
Elektronisk evaluering er kommet for å bli, styret arbeider videre med å optimalisere
løsningen. Bla jobbes det med score skjema som skal benyttes som tilbakemelding til
arrangører.
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1.1.8 FKF INTERNETT OG BLADET ”FUGLEHUNDEN”
Internett
Internettsidene har siden 2014 vært driftet gjennom Istudio, et selskap som driver med slike
tjenester, inkludert supporttjenester. Nettsiden er oppgradert til Joomla 3.5 og mobilvennlig
utgave. Nettsiden er i utgangspunktet en informasjonsside for medlemsklubbene, men har
også hatt noen nyhetsartikler. Det har i perioden vært laget et system for elektroniske
evalueringer av alle høystatusløp som er kompatible med mobiltelefoner.
Webansvarlig har vært Håkon A Myhra
Nettsidens domene er som før www.fuglehundklubbenesforbund.no
Bladet ”Fuglehunden” – Nytt fra FKF
FKF har til rådighet spalteplass i Fuglehunden i de 6 årlige utgivelsene. Fast på siden er
oversikt over styrets medlemmer, varamedlemmer, sekretær, revisor og valgkomité. Frister
for kåring av Årets Unghund og Norges Cup samt resultatet, resymé fra årets Fuglehundting
og autorisasjonsprøven er en del av de faste innleggene.
Vi ønsker å holde våre medlemmer orientert om arbeid i Styret, i NKK og annet som har
betydning for vår aktivitet med hund. I 2019 har det vært følgende artikler i FH:
Nr.4-19: Nytt om apportbevis, Autorisasjonsprøven (Kongsvoll 1) og kommentar om
høringsprosess rundt nasjonal ramme for vindkraft.
Nr.5-19: Status tillatelser for utsetting av fugl for lavland, Revidert prøvehåndbok og
Sommerhilsen fra FKF.
Nr.6-19: FKF og hundesykdommen.
I 2020 har det vært artikler i:
Nr.1-20: Erstatning for hund tatt av rovvilt og Etiske krav til dommere.
Nr.2-20: Presentasjon av Norges Cup vinner Raunakkens Cox / Årets Unghund Stenvolas
Krekling og Studietur Lavlandskommiteen.
Nr.3-20: Referat fra Dommerkonferansen 2020, status Konkurransedyrforskriften og status
registrering av startrevolvere.
Vi tar gjerne mot innlegg fra skrivekyndige medlemmer. Først og fremst er vi interessert i
tema som mange kan være opptatt av og som kan være informativt for alle. Innlegg kan
sendes FKF’s sekretariat, ellenbd@online.no

1.1.9 ULIKE SAKER
Instruktørutdanning
Vi ser fortsatt en meget positiv utvikling i antall Fase I og II kurs etter ny instruktørutdanning. Det
er i perioden 2019-2020 utdannet 26 nye Fase I, 6 Fase II og 4 Fase III instruktører.
Tilbakemeldingene er veldig positive og kursene holdes fortsatt på et lavbudsjett nivå.

Aversjonsdressur
Medlemsklubbene gjennomfører aversjonsdressur som tidligere og er en viktig bidragsyter
til dette viktige arbeidet. Det har vært gjennomført både på Sau og Rein. Samarbeidet med
NJFF fungerer utmerket.
Når det gjelder aversjonsdressur er tallene som følger:
Sum antall 1. gangs bevis: 810
Sum antall fornyede bevis: 473
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IT-utvikling
Det foregår kontinuerlig evaluering av nytt jaktprøveprogram og innsamling av løsninger som
må utbedres. Det vil i løpet av høsten bli utbedringer i programmet og arbeidsgruppen
avslutter dermed sitt arbeid. Endringer for fremtiden må rettes til styret i FKF.

1.2 ÅRSBERETNING FASTE UTVALG
1.2.1 Rapport utstillingsutvalget 2019/2020
Utvalget i 2019/2020 har bestått av Anne-Grethe Sætrang.
Utvalgets arbeid har vært å motta og sortere søknader fra alle kategorier hundeklubber som
ønsker å få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2021, samt å koordinere og svare de arrangører
som Raseutvalget 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.
Juni 2019 ble det ikke mottatt noen terminliste fra NKK over søknader for 2020 slik som
tidligere.
12. september fikk imidlertid Fellesutstillingen v/Monica Tallhaug fra NBK beskjed om at
utstillingen var strøket av terminlisten siden den skulle avholdes samme helg som NKKÅleund. FKF arbeidet i 2016 hardt for at våre raseklubber kunne arrangere spesialutstillinger
samme helg som NKK. Dette ble vedtatt på Hovedstyremøte i NKK 28. september 2016:
Utdrag fra referat: ”132 – RS SAK – FORSLAG VEDR SØKNADSRUTINER UTSTILLING – NKKS UTSTILLINGER OG ANDRE
UTSTILLINGER INKL LP OG AG Hovedstyret vedtok at raseklubber kan avholde utstilling for egen/egne raser samme helg som NKKs
utstillinger, med unntak av Dogs4All, for en prøveperiode som omfatter 2018 og 2019. Lydighet og agility kan avholdes av klubber/forbund
samme helg som NKKs utstillinger, med unntak av Dogs4All. For eventuelle endringer i 2017, må det søkes om dispensasjon. Saken
evalueres etter prøveperioden og utvidelse forutsetter nytt vedtak.”

Denne ordningen har ikke vært evaluert eller ute på høring. NKKs særkomitè for utstillinger
anmodet hovedstyre i august om å stramme inn adgangen for jakthundrasene til å arrangere
utstillinger samtidig med NKK. Derved ble mange utstillinger arrangert av FKF’s raseklubber
strøket fra terminlisten. Disse raseklubbene ble selvsagt fortvilet over ikke å få arrangere
spesialutstilling for sin rase og tok kontakt med FKF.
Etter gjentatte påtrykk fra FKF overfor NKK i flere måneder ble det på HS møte i NKK 4/320 vedtatt flg:
”23- MANDAT ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL VURDERE UTSTILLINGER SAMTIDIG MED NKK-UTSTILLINGER NKKs Hovedstyre
vedtok forslag til mandat, med de innspill som fremkom i møtet. Vedtak i sak 54/19 oppheves, inntil arbeidsgruppens arbeid er fremlagt og
behandlet av Hovedstyret. Bakgrunn: HS fattet, med bakgrunn i tidligere vedtak og som oppfølging av HS- vedtak i sak 13/20 vedrørende
utstillinger samtidig med NKKs egne utstillinger, følgende vedtak: Hovedstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter
fra Sportshundkomiteen, Jakthundkomiteen og Særkomite for utstilling som skal se på Side 3 av 4 denne saken og komme med innspill til HS.
Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til mandat som behandles i kommende Hovedstyremøte”.

Noen av raseklubbene fikk etter dette sin utstilling inn igjen på terminlisten. Men i skrivende
stund er fortsatt ikke Fellesutstillingen for Fuglehunder gjeninnsatt på terminlisten. Selv etter
utallige mailer til NKK’s adm. med forklaring på at Fellesutstillingen kun er et samarbeid
med raseklubbene om felles utstillingssted for egne spesialutstillinger mener administrasjonen
i NKK at denne utstillingen ikke inngår i vedtaket.
Også neste år (2021) er Fellesutstillingen lagt til samme helg som NKK, Ålesund.
Problemet for fuglehundklubbene er at det er svært få helger som er ledige. NKK har økt sine
utstillinger fra 15 til 25 da de har kommet opp med en ny variant i tillegg; Nordisk utstilling.
Fuglehunder deltar stor sett bare på utstillinger utenom prøvesesongen, så bare månedene mai,
juni, juli og halve august er aktuelle. I disse måneder er det til gjengjeld mange helligdager
som også legger beslag på utstillingshelger.

15

I oktober ble det sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å minne om
søknadsfrist for utstillinger for 2021.
Purring ble etter en måned sendt til de klubber/foreninger som ennå ikke hadde søkt om
utstilling for 2021. Det er fortsatt noen klubber som er svært sene og ikke alle søkere har
forstått at de må søke FKF og ikke direkte til NKK.
Ved gjennomgang av rapportskjemaene viser det at det er et forholdsvis stabilt antall
deltakende hunder på de fleste utstillinger.
Antall søknader for 2021 har stort sett vært identisk med antall for 2020. Årets søkere hadde
godt med deltakere på sine utstillinger i 2019. Søknadene var jevnt fordelt geografisk og alle
søkere fikk godkjent sin søknad av RU. Et par arrangører flyttet sin utstilling til ny dato slik at
det ikke ble flere utstillinger i samme geografiske område samtidig. Noen klubber har
dessverre glemt å søke NKK innen fristen 1. februar. Dette har tidligere ikke vært noe
problem å ordne. Men i år er det tvert nei fra NKKs side hvis noen ikke har overholdt fristen.
Antall utstillinger i 2021 er 8 flere enn i 2020. Økningen skyldes NKKs økning med 10
utstillinger. Fordelingen er slik:
2019: 50 utstilling + 10 spesialer + 15 NKK = 71 utstillinger
2020: 43 utstilling + 10 spesialer + 15 NKK = 68 utstillinger
2021: 40 utstilling + 11 spesialer + 25 NKK = 76 utstillinger
Anne-Grethe Sætrang

1.2.2 Dommerutvalget i FKF 2019 – 2020
Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Fredrik Walby, Nils B Skaar, Sigmund Nyborg
(styrets representant) og leder Reidar Nilsen.
I tillegg har Odd Harald Sørbøen har vært en stor bidragsyter og tatt på seg så vel faste
oppgaver, grunnlag for bruk til dommerkonferansen som arbeider ifb revisjonen av
jaktprøveregelverket og er valgt inn i styret som sekretær fra 2019.
Hovedoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Utdanning av jaktprøvedommere gjennom K1 og autorisasjonsprøven 2019.
Etterutdanning av jaktprøvedommere gjennom sentral dommerkonferanse januar
2020.
Innstille dommere til finaler og semifinaler under Norgesmesterskap og Norsk Derby
og til lagkonkurransene.
Rådgivende funksjon i dommersaker og regelverkstolkinger.
Ajourføre FKFs oversikt over dommeraktivitet og avautorisere dommere som ikke
lenger er aktive.
Bistå FKF med dokumentasjon av lokale dommerutvalgs utgifter til
dommerutdanning.
Utarbeidelse av instruks for kollegahjelp og administrere nytt system for evalueringa
av dommerprestasjoner (RUH)
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Møtevirksomhet
FKF DU har hatt fysiske møter under dommerutdanninga på Hjerkinn og ifb med sentral
dommerkonferanse på Gardermoen. I tillegg utstrakt bruk av e-post, telefon og skypemøter.
Sentral dommerkonferanse 2020.
Konferansen ble gjennomført etter samme modell som de senere år og lokale dommerutvalg
(LD) ble på sedvanlig vis tilskrevet og bedt om å sende inn oppgaver som kunne egne seg
som tema for en sentral dommerkonferanse. Det kom inn en del interessante saker og
problemstillinger som ble satt sammen til et underlag for konferansen. Sakene ble sendt ut til
LD som samlet dommerne og representanter for de forskjellige LD møttes på Gardermoen nå
i januar. Referat fra konferansen er sendt LD og alle dommere.
Kollegahjelp (RUH)
Som forsøksordning ble det i mars innført et system der dommere som deltakere på et
prøveparti kunne rapportere uønskede og positive hendelser gjennom dagen. DU ble satt til å
administrere dette, dvs ta imot og systematisere rapporter og gi tilbakemeldinger.
Forsøksordningen er utvidet ut 2020.
Utdanning av nye dommere:
Kongsvoll 1 8-14 august med Hjerkinn fjellstue som hovedkvarter Innkvarteringen fungerte
også i 2019 etter FKF DU sin mening utmerket med hyggelig betjening, god mat og praktiske
rom. Hjerkinn Fjellstue var også vertskap for oss de siste årene.
Dette året var det oppmeldt 24 kandidater og Kongsvoll 1 ble delt i to grupper. En gruppe
parallelt med autorisasjonsprøven fra 8-11 august og en gruppe fra 11. til 14. august. Det
møtte 23 kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale
dommerutvalg. 20 fikk godkjent med anbefalinger om hva som måtte arbeides videre med
inntil autorisasjonsprøven. Denne delen av utdannelsen har en betydelig mer opplærende form
enn autorisasjonsprøven. Erfaringene er at de svakheter som blir påpekt under Kongsvoll 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 med en viss rullering fra de forskjellige DU. Instruktører i 2019 Bjørnar Boneng,
Cato Jonassen, Geir Stenmark, Olav Andreas Schrøder, Mona Aakervik, og Hans Einar
Enoksen i tillegg til FKF DU.
Autorisasjonsprøven 9-11 august med samme hovedkvarter som K1. Det møtte 11 kandidater
og 9 ble uteksaminert som nye dommere. Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som
tidligere år.
Foruten medlemmene i DU deltok Bjørnar Boneng, Cato Jonassen, Geir Stenmark, Olav
Andreas Schrøder og Hans Einar Enoksen. Det er viktig for kontinuiteten i arbeidet mot å få
fram nye dommere at det er rutinerte og pedagogisk sterke sensorer. Mona Aakervik gjorde en
strålende jobb med påmelding og partioppsett under arrangementet. Påmelding som
hundeførere ble gjort gjennom Dogweb Arra som lettet arbeidet betydelig, likevel er det en
stor jobb og sette sammen partiene slik at kvaliteten på hundene blir optimal i forhold til
bedømming og klasser.
Finansiering dommerutdanning:
Tilskudd til dommerutdanning i lokale dommerutvalg (LD) er avhengig av overførte midler
fra NKK. Fordelingsnøkkel er antall dommere på samling i regi av LD og kandidater som har
bestått Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven. For 2018 (utbetalt i 2019) har FKF mottatt
tilskudd kr 300 000 fra NKK til dommerutdanning. Utbetalt til lokale dommerutvalg kr
342 000,-
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Innstilling av dommere til høystatusløp 2020.
Innstilling av dommere til NM vinter er gjennomført. Prosessen for resterende høystatusløp er
i gang og innstillingen oversendes styret når prosessen er ferdig.
K1 og autorisasjonsprøven 2020.
Gjennomføring av K1 og autorisasjonsprøven er satt fra 11.-16. august med Hjerkinn Fjellstue
som hovedkvarter.
02.03.2020
Sigmund Nyborg
Nils B. Skaar
Fredrik Walby
Odd Harald Sørbøen
Reidar Nilsen

1.2.3 Dommerutvalg Apportprøvedommere (DUA)
Apportprøver
Det har i 2019 vært avholdt: 9 stk. 1-dags 13 stk. 2-dags Dette er 3 flere prøvedager enn i
2018. Det har også i 2019 vært en god geografisk spredning på prøvene.
Fullkombinert
Det har i 2019 vært avholdt: 7 stk. prøvedager, FK / skog, mot 11 i 2018 4 stk. prøvedager,
FK / høyfjell. UK / AK, mot 3 i 2018 3 prøvedager ble avlyst Det har også her vært en god
geografisk spredning på prøvene
Det ble ikke utdannet noen nye apportprøvedommere i 2019
Ved årsskiftet var det en person som har status som dommerelev, samt 2 søknader inne til
behandling.
Økonomi: DUA søker om kr. 6.000.- i budsjett for 2020 for bruk til å dekke eventuelle
sensorutgifter ved dommerutdanning.
Arild Walter Hansen Walter Paulsen Alexander Kristiansen

1.2.4 Islandsk Utdanningsutvalg – Årsrapport 2019
Undertegnede ble utnevnt til FKF styrets medlem i Islandsk utdanningsutvalg for perioden
19.06.2018 til 19.06.2021.
Komitemedlemmet fra NKK/FKF skal bistå det Islandsk utdanningsutvalg med assistanse og
veiledning for utdanning av Field Trial dommere på Island.
I perioden har undertegnede bistått med veiledning og assistanse for spørsmål rundt
elevarbeider for fuglehund dommere.
-

Spørsmål har vært om det er lov å være elev og dømme på apportprøver.

-

Det var spørsmål om en Islandsk statsborger med autorisasjon som apportdommer i
Norge. De undret seg over reglene vedrørende hans autorisasjon etter flytting tilbake
til Island. Islandsk kennelklubb godkjente overføring av autorisasjon. I denne saken
var det kontakt med Sigmund Nyborg FKF/DU.
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-

Undertegnede har bistått med at en dommerelev fra Island fikk gå som elev under
Altaprøven i april 2019. Det var tett kontakt med NKK representant under
prøvehelgen. Eleven ble evaluert med samme skjema som norske elever.

-

Under høsten 2019 var det spørsmål rundt hundesykdommen som førte til avlysninger
i Norge.
Andreas Bjørn

1.2.5 Raseutvalget 2019

RASEUTVALGET
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK

ÅRSMELDING RASEUTVALGET 2019
Følgende personer har deltatt på RU-møter i 2019;
NBK Eivind Winther, Sveinung Aune,
NESK Iver Melby, Øystein Heggelund Dahl, Terje Samdal
NGK Geir M Søgård, Thomas Tollefsen
NISK Lene Moen, Knut Reed
NMLKErnst Evensen
NPK Sven-Tore Kittilsen, Bente Bergersen, Rune Hoholm
NVK Anders Simensrud, Marius Kjønsberg
NWK Gjermund Strømnes, Eva Pedersen
Marius Kjønsberg (NVK) har vært leder, og Thomas Tollefsen (NGK) har vært nestleder i RU
i 2019.
Sekretær i Fuglehunden, Hanne Fevik, er sekretær i RU.
Fra FKF har Elisabeth Kallevig vært FKF representant. Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim
og Sigmund Nyborg har også deltatt. Kai Rune Johannesen, leder FA, har deltatt på to RU
møter i forbindelse med planlegging av felles avlskonferanse.
Det er avholdt 5 RU-møter i 2019, 3 av disse ble arrangert som telefonmøter. Fysisk møte ble
avholdt i tilknytning til Dommerkonferanse i januar og på Fuglehundtinget i juni, begge
møtene ble avholdt på Gardermoen.
RU har i 2019 arbeidet med mange små og store saker, sakene ligger i referatform under FKF
sine sider. RU/FA besluttet i 2019 å avholde en felles avlskonferanse. Denne ble, med
suksess, arrangert på Gardermoen i januar 2020.

RU takker raseklubber, FKF og NKK for samarbeidet.
Mai 2019
RASEUTVALGET
Marius Kjønsberg
Leder RU
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1.3 ÅRSBERETNING FRA FASTE KOMITEER
1.3.1 Derbykomiteen
Årets Derby hadde rekordpåmelding med 565 hunder 1. mai. Innen fristen 10. september var
193 hunder kvalifisert. Sesongen og høsten ble preget av avlyste og utsatt arrangement
grunnet flere dødsfall av ukjent årsak blant hunder i Norge. Norsk Kennel Klub innstilte alle
arrangement. Norsk Derby ble derfor avlyst den terminfestede dato. 20-22. september.
Årsaken til hundesykdommen ble ikke funnet, men det var lite som tydet på at den var
smittsom. Etter en enorm innsats av FKF med utarbeidelse av risikovurdering og innhenting
av uttalelser fra veterinærer ga NKK grønt lys for gjenopptakelse av sporten vår.
Teknisk arrangør av årets Derby var Norsk Gordonsetterklubb og de sa ja til å arrangere ND
sammen med Trippelprøven helgen 4-6. oktober. Et enormt arbeid ble satt i gang med å få tak
i nye 30 dommere til Derby, booke hovedkvarter, tillatelse til å bruke terrengene med videre.
Norsk Derby ble derved arrangert 14 dager senere enn oppsatt. En del utenlandske hunder
meldte dessverre forfall og andre kvalifiserte hadde av ulike årsaker heller ikke mulighet til å
delta den nye helgen.
Snøen lavet ned i dagene før start, men allikevel møtte 148 unghunder til opprop fredag.
Det var hele helgen gnistrende vintervær 10-14 minusgrader, 20-30 cm snø, blå himmel og
solskinn. Det ble tunge forhold for de unge hundene, men flere fant sine ryper og premier ble
delt ut. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne og sporty dommere gjorde årets Derby til en
minnerik utgave.
ES Stenvolas Krekling trakk det lengste strået i finalen med to fuglearbeider, dette var ikke
uventet siden han både ble premiert i kvalifisering og semifinale. Eier til Krekling, Øyvind
Johansen skadet kneet sitt under semifinalen og måtte få stand in i finalen. Lars Olav Sagberg
var sporty og stilte opp som ny fører. Imponerende å ende opp som Derby vinner med
Krekling og 4. pr. ND til sin egen Rotåas Asti.
Premierte i finalen:
1. pr ND Finale: ES Stenvolas Krekling, e: Øyvind Johansen / f: Lars Olav Sagberg
2. pr ND Finale: GS Pointmanns Golden Tyra, e/f: Torbjørn Bjelland
3. pr ND Finale: ES Halvartuns Hattrick, e/f: Halvar Rødsjø
4. pr ND Finale: ES Rotåas Asti, e/f: Lars Olav Sagberg
5. pr ND Finale: ES Rypedalens Fia, e/f: Monica Sawicz
Morten Riistad

Anne-Grethe Sætrang

Rune Frankmoen
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1.3.2 Fagkomiteer (FK):
Fuglehundklubbenes FK for høyfjell, skog- og lavlandsprøver
NKK har omorganisert sitt disiplinærsystem i løpet av 2019. Dette har medført at de to
fagkomiteene (FK) for høyfjell / lavland og for skog er slått sammen til fagkomiteen for
høyfjell / lavland / skog. Videre er mandatet / instruksen endret, men per dags dato har ikke
FK mottatt denne fra NKK. FK har sett på referater fra NKK og satt opp noen hovedpunkter
som vi etter godkjenning fra NKK jobber etter:
- FK dømmer i saker som har med hund å gjøre når det gjelder brudd på jaktprøveregelverket.
- FKF innstiller overfor administrasjonen som dømmer når det gjelder andre brudd på
jaktprøveregelverket. Unntak er saker i denne kategori hvor innstilling til straff er over 12
mnd. Da er det domsutvalget i NKK som dømmer.
- Brudd på NKKs lover behandles av domsutvalget.
Før ny organisering av disiplinærsystemet hadde utvalgene, som ikke hadde saker til
behandling, følgende sammensetning:
- FK høyfjell lavland: Iver Melby, Petter Elvestad og Nils B. Skaar.
- FK skog: Tore Kallekleiv og Jon Ivar Søhus.
Sammensetning FK høyfjell / lavland / skog:
Petter Elvestad, Stein Sorknes, Morten Risstad (vara) og Nils B. Skaar (leder). Vara har
deltatt i behandlingen av sakene.
Komiteen har etter omorganisering konkludert og levert dom i 6 saker. 2 saker er anket og
komiteen har uttalt seg på nytt uten å ha endret dom.
Komiteen har lagt vekt på at samme forseelse skal ha samme innstilling til dom, også over tid.
Oversikt over konkluderte saker i 2019:
Uønsket adferd mot annen hund:

3

Hund jager rein:

1

Hund jager sau:

3

Oversikt over behandlede saker 2011 – 2019:
Interesse for /
angrep på sau
Interesse for /
angrep på rein
Uønsket adferd
mot annen hund /
person
Klage på
dommer /
dommeravgjørels
e
Rapport på
deltager

2011
5

2012
3

2013
3

2014
0

2015
1

2016
1

2017
0

2018
0

2019
3

2

1

0

2

1

1

0

1

1

2

6

2

3

3

4 (1)

8

4

3

0

1

0

3

2

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0
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Komiteen har vært enstemmig i alle avgjørelser.
Petter Elvestad, Stein Sorknes, Morten Risstad og Nils B. Skaar.

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver
Komiteen har bestått av:
Glenn Olsen
Rune Brenna

Ingen saker til behandling i 2019.

1.3.3 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 2019/2020
Komiteen har bestått av:
Ola Øie - leder
Olaf Dobloug - medlem
Knut Fredheim (FKF styrets representant)
Komiteen har hatt ett telefonmøte hvor hovedsaken var å gå gjennom og bli kjent med
arbeidet som forventes. Det er signert en avtale om «leie av rett til jaktprøver og
hundeaktiviteter» som varer frem til 31.12.2022.
Olaf Dobloug, Hans Einar Enoksen og undertegnede har gjennomført et dialogmøte med
Statskog på Lillehammer den 20.februar 2020. Kontrakten ble gjennomgått og kontrakten
oppfattes god for begge parter. Det er viktig å huske rapporteringen 1.november samt at det er
ønskelig fra Statskog å få tilsendt rapportene som blir sendt Nasjonalparkstyret.
Andre saker som ble gjennomgått var dressurområde på Hjerkinn samt felling på
Kongsvollprøvene før jaktstart. Detaljer finnes i referatet fra møtet.
Det er ikke vært dialogmøte med nasjonalparkstyret ennå. Leder hadde planer om dette første
halvår, men har blitt noe heftet i forbindelse med COVID 19.

1.3.4 Lavlandskomiteen
Komiteen har bestått av Rune Frankmoen (leder), Oddgeir Andersen, Bertil Nyheim og
Elisabeth Kallevig (FKFs rep). Oddgeir Andersen overtok som leder 1.1.2020 når Rune
Frankmoen gikk av.
Komiteen har gjennomført flere telefonmøter og behandlet en del saker på mail. Vi har
opprettholdt en god dialog med Miljødirektoratet (MD).
NOAH, NOF og Dyrenes Røst klager på tillatelser gitt av MD for utsetting av fugl i 2018 ble
videresendt Klima og Miljødepartementet (KMD) med MDs uttalelse. FKFs Lavlandskomite
utarbeidet et høringssvar (tilgjengelig på FKFs nettside). KMD behandlet klagene og
tillatelsene ble gitt i medhold av naturmangfoldsloven kap. IV. Vurderingstemaet etter dette
regelverket er risiko for uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Departementet
opprettholder MDs tillatelser!
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Komiteen har også revidert Lavlandsinstruksen (3. september 2019) punkt 2.5 Her forandres
det fra 14 dager til 20 dagers hvile før utsetting, slik MD satte som krav i tillatelsene gitt for
2018. I tillegg er det noen endringer i hvileperioder før/mellom prøver slik at det er rom for
klubbenes egne aktiviteter (Instruksen ligger på FKFs nettside).
Komiteen har også bidratt med innspill til FKFs høringssvar vedr Viltforskriften (tidligere
bl.a. Holdforskriften) hvor dette kan berøre lavlandsaktiviteten.
Komiteens mandat pkt. 3 ble revidert 28. juli 2019. RU og FKF ble enige om at det ikke var
behov for å ha en representant fra RU i komiteen. Eventuelle saker som berører RU vil alltid
bli oversendt deres utvalg for behandling/uttalelse.
En gledelig historisk begivenhet fant sted på Nærøy i år. Namdal FHK arrangerte sin første
lavlandsprøve. Dette var et veldig vellykket arrangement. Lavlandsfuglen ser ut til å trives
godt i kystklimaet der.
I november inviterte komiteen lavlandsarrangørene til et lærerikt kurs hos Kalle Stolt i
Sverige. Kurset omhandlet nyttig informasjon om viltpleie, utsettingsmetoder for rapphøns og
fasan, samt biotopfremmende tiltak.
Rune Frankmoen

Oddgeir Andersen Bertil Nyheim

Elisabeth Kallevig

1.3.5 RAPPORT FRA FKF VM KOMITEEN
Komiteen har hatt et fysisk møte og ellers behandlet saker på mail.
Halekupering
To av de kontinentale hundene, KV Caput Altum Lektor og – Libero, som ble tatt ut til å
representere Norge under VM i Serbia i 2019 har kuperte haler. Begge hundene er fra Serbia
og ble lovlig kupert i deres hjemland som unge.
NKK informerte VM komiteen at de to nevnte hunder ikke kunne representere Norge. De
viste til Landbruks- og Matdepartementet forskrift om forbud mot å stille hunder som har fått
øre og/eller hale kupert.
Mye av året har gått med til denne saken. Den ble behandlet både i NKKs Jakthundkomitee
(NJK) og NKKs Hovedsstyre (HS) flere ganger.
Vi har vært klare på at forskriften om å stille ut bla kuperte hunder gjelder ikke i konkurranse
i utlandet. Norge har tidligere stilt i VM med hunder, registret i NKK, med kuperte haler både i 2014 og 2015.
Da forskriften ikke gjelder er det ingen formell søknads- eller dispensasjonsordning. Saken
ble sendt til NKK primært som en orienteringssak. Det kreves ingen tillatelse for deltakelse i
VM i utlandet for de hunder som oppfyller FCI’s krav for deltakelse og er registrert i NKK.
Begge hundene deltok i VM.
NKK HS skal sette ned en arbeidsgruppe som ser nærmere på problemstillingene rundt hale
og/eller ørekuperte hunder.

23

Uttak av deltakere til VM 2020
Østfold FHK var i år vertskap for VM uttaket. Dommere var Cato Jonassen og Fredrik Engell
Sæthereng (tredje dommer måtte melde forfall i siste øyeblikk).
Kandidatene møttes på ØFKs klubbhus på Bekkhus. Uttaket for VM lag ble gjort på jordene
like utenfor, mens siste del av uttaket til VM St. Hubertus ble utført på Sarpsborg JFF sin
flotte skytebane.
Følgende hunder ble tatt ut til å representere Norge:
Britiske:
ES Vindøla’s Phia – Per Brannsten/Frank Robert Brekke
ES Vindølas Justin - «
«
«
«
«
ES Heegårds Zuki - «
«
«
«
«
IS NUCH Balbergkampens Red Snow - Randi Schulze

Kontinentale:
KV Caput Altum Lektor
KV Caput Altum Libero
KV AJT Kali
KV Vitjar’s Falcon

- Robert Brenden
- «
«
- Linda Mari Dammen Moe
- Violet Andersen

Reserve:
KV Sognexpressen’s KZB Nikita - Robert Brenden
KV Sognexpressen’s Solo - «
«
St. Hubertus damer:
KV AJT Kali
KV Sødorpfjellets Ria

- Linda Mari Dammen Moe
- Violet Andersen

St. Hubertus herrer:
KV Sogexpressen’s Solo
CFC Blatin

- Robert Brenden
- Helge Heimstad

Covid-19 NKK
Stort sett hele Europa stengte ned i midten av mars grunnet Covid-19 pandemien som startet i
Kina sent i november.
I et møte med Nordisk Kennel Union i april ble man enige om at de nordiske land ikke skal
sende ut landslag i 2020. Det vil derfor dessverre ikke være mulig for vår VM kandidater å
representere Norge i Romania i år. Det gjenstår å se om VM blir avlyst i sin helhet.

Cato M. Jonassen

Lars O. Farnes

Elisabeth Kallevig
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1.4 RESULTATER HØYSTATUSLØP OG VM

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET 2019):
Teknisk arrangør

Norsk Pointerklub

Finaledommere

Hans Einar Enoksen og Ole M. Hagen

Vinnerlag

Engelsksetter

Vinner av Høyfjellspokalen

ES Knutsvollen’s Hi-Tex
E/F: Ingvar Rødsjø

Øvrige deltakere på finalelaget

ES Seterfjellet’s Calli
E/F: Rune Hansen
Smølarypa’s Texas Holm’em
E/F: Cato M. Jonassen

NM INDIVIDUELT HØST 2019
Teknisk arrangør

Norsk Engelsksetterklubb ( overtatt fra
Norsk Pointerklub pga hundesykdom)

Finaledommere

Rune Hoholm og Arild Dahl

Finaleresultat

1. VK Finale
ES Jøldalens The One
E/F: Jan Terje Bårseth
2. VK Finale
ES Fosens Pia II
E/F: Jan Herbert Nygård
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NM SKOG 2019:
Teknisk arrangør

Norsk Gordonsetter Klub

Finaledommere

Sigmund Nyborg
Rune Skeie
Bård Johansen

Finaleresultat

1. VK NM Finale
IS G-Tjikkom Av Miessèvarri
E/F: Ronny Jørgensen
2. VK NM Finale
GS Vinjevegen’s Tequila
E: Lisbeth Herjuaune
F: Ole Stenbrenden

NORSK DERBY 2019:
Teknisk arrangør

Norsk Gordonsetter Klub

Finaledommere

Bjørnar Boneng og Randi Halvorsen

Finaleresultat

Nr. 1 Norsk Derby finale
ES Stenvolas Krekling
E/F: Øyvind Johansen

Nr. 2 Norsk Derby finale
GS Pointmanns Golden Tyra
E/F: Torbjørn Bjelland
Nr. 3 Norsk Derby finale
ES Halvartun*s Hattrick
E/F: Halvar Rødsjø
Nr. 4 Norsk Derby finale
ES ES Rotåa’s Asti
E/F: Lars Olav Sagberg
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Nr. 5 Norsk Derby finale
ES ES Rypedalen’s FIA
E/F: Monica Sawicz

UNGHUND GRAND PRIX 2019:
Teknisk arrangør

Telemark Fuglehundklubb

Finaledommere

Egil Åsli og Fredrik Engell Sæthereng

Finaleresultat

Nr. 1 Unghund Grand Prix
IS Lyngtrollas Si Vesla
E/F: Ulrik Myrhaug
Nr. 2 Unghund Grand Prix
ES Berkjestølen’s Raid
E/F:Nils Otto Håra
Nr. 3 Unghund Grand Prix
ES Guttenes AGJ Drøm
E/F: Terje Jostein Grav

Nr. 4 Unghund Grand Prix
IS «US» Speedy
E/F: Geir Olav Bjerkevoll
Nr. 5 Unghund Grand Prix
ES Valera’s Floki
E/F: Petter Steen
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NM-LAG LAVLAND 2019:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Thomas Engh og Hans Simensen

Vinnerlag

Pointer

Vinner av Lavlandsfatet

P Barentsvidda’s Vicky
E/F:Ulf Jørgensen

Øvrige deltakere på finalelaget

P Høytjønna’s Berthe
E/F: Ulf Jørgensen
P B-Black Boy av Vestre Homble
E/F: Johnny Andersen

NM LAVLAND 2019:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Bernhard Sagland og Oddgeir Andersen

Finaleresultat

1. VK NM finale
IS Hercule des Sorcieres
E: Lene Moen
F: Cato M. Jonassen

2. VK NM finale
ES Coca
E/F: Bjørn Watle

Norsk Unghundmesterskap Lavland 2019:
Teknisk arrangør

Hedmark og Oppland FK

Finaledommere

Hans Einar Enoksen og Stein Arne Sorknes

Finaleresultat

1. Pr NUL
ES Sletthallens Wemmergill
E/F: Hans Rasmus Astrup/
Elisabeth Kallevig
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2. Pr NUL
ES Stenvolas Poppel
E/F: Ulrik Myrhaug
3. Pr NUL
IS Lyngtrollets Si Vesla
E/F: Ulrik Myrhaug
4. Pr NUL
B Jerpsetra’s C-Millie
E/F: Jan Lindstad

NM LAG VINTER 2020:
Avlyst pga coronapandemi.
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen FK

NM VINTER 2020:
Avlyst pga coronapandemi.
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen FK

ARCTIC CUP 2020:
Avlyst pga coronapandemi.
Teknisk arrangør

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2020:
Avlyst pga coronapandemi.
Teknisk arrangør

Vestlandets Fuglehundklubb og
Agder Fuglehundklubb
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ÅRETS HUNDER 2019
Vinner Norgescup 2019
Nr 1
Navn
Regnr
Født
Klasse
Mor
Far
Eier

B Raunakkens Cox
NO34111/10
01.02.2010
VK
Raunakkens Roma Røvarlegg
Velvet del Florindo
Nils B. Skaar

Nr 2
Navn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

NUCH NJCH ES Knutvollens HiTex
NO51753/13
11.08.2013
VK
Berkjestølen’s Lara
Nyheimgutens Spot
Ingvar Rødsjø

Nr 3
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

ES Jøldalens The One
NO38212/13
17.03.2013
VK
NJCH Jøldalens Nadine
NJCH NMFHh06 Blach
Vigdis og Jan Terje Bårseth
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Vinner Årets Unghund 2019
Nr 1
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

ES Stenvolas Krekling
NO37490/18
03.03.2018
UK
C.I.B NOES UCH DKV-17
Hjallabakken’s Bambus
NUCH NJCH Valera’s Østavind
Øyvind Johansen

Nr 2
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor:
Far:
Eier:

ES Rypedalen’s Fia
NO31633/18
20.12.2017
UK
Rypedalen’s Venatrix
Berkjestølen’s Jack Bono
Monica Sawicz

Nr 3
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor:
Far:
Eier:

IS Lyngtrollas Si Vesla
NO32744/18
01.01.2019
UK
Setpoints Snuppa
Topdalen’s Ta to II
Ulrik Myrhaug

Oslo, 22.6.2020

Hans Einar Enoksen

Knut Fredheim

Elisabeth Kallevig

Tore Paulshus

Gry Eriksen

Sigmund Nyborg

Torstein Dehn
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SAK 2 – REGNSKAP 01.04.19 – 31.03.2020
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Balanse 2019-2020
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2019 – 31.03.2020
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SAK 3 - FORELAGTE SAKER
Sak 3.1 Søknad om medlemskap i FKF fra Malvik Fuglehundklubb.
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FKF styrets vurdering, innledning og tilbakeblikk.
MFHK søkte om opptak i 2016 og 2017 til Fuglehundtinget
FKFs styrets innstilling i 2016 var som følger:
Styret i FKF har etter høring blant medlemsklubbene registret at de geografisk nærmeste klubbene
ikke ønsker opptak av Malvik FK i FKF. Klubber lengre unna er positive.
Styret ber medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber tilsluttet FKF
og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å drive flere klubber
over tid. Ut over dette har ikke styret noen mening i denne konkrete saken og overlater spørsmålet om
opptak av Malvik FK til medlemsklubbene.
Følgende hadde ordet:
Sverre Andersen, Morten Risstad, Knut Fredheim, Brynjar Holmli, Terje Hessvik
Ordstyrer stilte spørsmål til Fuglehundtinget om aksept for ikke å telle blanke stemmer. Dette ble
akseptert.
Vedtak: Søknaden fra Malvik FK om opptak som medlem i FKF ble avslått av Fuglehundtinget.

FKF styrets vurdering i 2017 var som følger:
Samme sak var til behandling på Fuglehundtinget i 2016 og ble protokollført slik:
Sak 3.2 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF
Styrets innstilling:
Styret i FKF har etter høring blant medlemsklubbene registret at de geografisk nærmeste
klubbene ikke ønsker opptak av Malvik FK i FKF. Klubber lengre unna er positive.
Styret ber medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber tilsluttet
FKF og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å drive flere
klubber over tid. Ut over dette har ikke styret noen mening i denne konkrete saken og overlater
spørsmålet om opptak av Malvik FK til medlemsklubbene.
Følgende hadde ordet:
Sverre Andersen, Morten Risstad, Knut Fredheim, Brynjar Holmli, Terje Hessvik
Ordstyrer stilte spørsmål til Fuglehundtinget om aksept for ikke å telle blanke stemmer. Dette ble
akseptert.
Vedtak: Søknaden fra Malvik FK om opptak som medlem i FKF ble avslått av Fuglehundtinget.
Søknaden fra Malvik Fuglehund er også denne gangen (2017 red anm) hørt hos medlemmene i
FKF. Svarene er sammenfallende med høringen fra 2016. Naboklubbene anbefaler ikke opptak
mens klubbene lenger unna også denne gangen er positive.
Styret ber igjen medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber
tilsluttet FKF og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å drive
flere klubber over tid.
Styret mener at årets søknad ikke har tilført nye momenter til søknaden samt at oppfordringen fra
Fuglehundtinget i 2016 om et samarbeid med naboklubbene ikke har ført frem. Med bakgrunn i
dette bør vedtaket fra Fuglehundtinget i 2016 respekteres.
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Styrets innstilling:
Søknaden fra Malvik FK som medlem i FKF avslås.
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FKF styrets utgangspunkt for behandling av årets søknad fra MFHK om opptak i FKF
Utdrag fra FKFs lover:
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder, kan bli
medlemmer av FKF. 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.
Utdrag fra kommentarene:
Ved opptak av nye medlemmer kreves det 2/3-flertall av de avgitte stemmer på det aktuelle
Fuglehundtinget. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket en ønsker
nettverket av FKF-klubber. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig antall medlemmer
for å få nok kompetente tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette vil sikre aktivitet og god
organisering uten å komme i konflikt med allerede etablerte klubber.
FKF har også denne gangen iht lovene og kommentarer til lovene sendt saken på høring hos
medlemsklubber i tilstøtende distrikt, og alle medlemsklubbene i FKF for uttalelse.
Under gjengis høringssvar fra nærliggende klubber:

Nordenfjelske FK:
Høringsuttalelse vedr. Malvik Fuglehundklubb(MFHK) sin søknad om medlemskap i
FKF.
Vi registrerer at Malvik Fuglehundklubb igjen søker om medlemskap i FKF. Malvik
Fuglehundklubb redegjør i sin søknad til FKF datert 25.02.2020 for et stort aktivitetsnivå,
aktive medlemmer, og stort engasjement. Det kommer allikevel ikke klart fram hvorfor det vil
være avgjørende for klubben at den blir opptatt i FKF.
Litt bakgrunn slik som NFK ser det:
Malvik er nabokommune til Trondheim og er med 15.000 innbyggere relativt liten
sammenlignet med Trondheim. Avstanden fra Trondheim sentrum til kommunesentret i
Malvik, Hommelvik, er om lag 20 minutters bilkjøring.
I 2014 kom det til intern konflikt innad i Malvik JFF og foreningen ble delt i to, Malvik JFF
og Tiuren Jakt Hund og Fiskeklubb, begge tilknyttet NJFF. Samtidig ble Malvik
Fuglehundklubb (MFHK) stiftet. MFHK har hatt samarbeide med Tiuren JHF, spesielt i
forbindelse med gjennomføring av fuglehund prøver. MFHK legger ved dokumentasjon på en
økende medlemsmasse. I klubbens regnskap for 2019 finnes ingen post for
medlemskontingent som kan verifisere medlemsantallet. En stor del av medlemmene er i
tillegg medlemmer i naboklubbene ITFK og NFK.
I et relativt lite miljø blir det krav til store ressurser når det gjelder tillitsvalgte som skal bekle
alle verv i tre lokale foreninger over tid. Det kan også være vesentlige kostnader tilknyttet det
å skulle reise til representasjon i forbindelse med FKF og NKK møter.
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Vi registrerer at styret i FKF (brev til medlemsklubbene i FKF 30.mars 2020) er i den
oppfatning at MFHK kommer til å fortsette sin aktivitet, med eller uten medlemskap i FKF.
Med sitt samarbeide med Tiuren JHF er de i posisjon til dette. Videre sier FKF at MFHK sine
prøver ikke er i konflikt med andre prøver eller er til hinder for utvikling av andre klubber i
området. NFK mener det ikke er gitt at dette nødvendigvis vil bli slik i framtiden. Dersom
MFHK tas opp som medlem er det ikke gitt at det ikke vil komme flere klubber som også
søker medlemskap. NFK mener flere prøver og flere utstillinger vil skape press på tilgang på
terreng, utstillingsområder, dommere og frivillige medhjelpere for å få til arrangementer med
god nok kvalitet. Det er kjent at samordningsutvalgene i Midt-Norge har hatt en stri tørn med
å få kabalene til å gå opp med hensyn på arrangementer, tid og sted.
Etter avslaget på søknaden i 2018 ble MFHK anbefalt å søke samarbeide med naboklubbene.
NFK tok da kontakt med MFHK for å kunne diskutere et eventuelt samarbeide uten at dette
lyktes.

FKF er en organisasjon for fuglehundeiere som gjennom medlemskap i rase- og/eller distrikts
klubber kan påvirke premissene for sine interesser. NFK mener det er en kjensgjerning at det
er fra de relativt store og aktive klubbene rekrutteringen til verv i FKF- og NKK komiteer
skjer. Vi har observert at de små medlemsklubbene ofte har vært fraværende på
Fuglehundtinget, og derved heller ikke deltar særlig til beslutningsprosessene.
NFK ble stiftet for snart hundre år siden (februar 1921) og har i alle disse årene vært en
markant klubb i fuglehund miljøet. Et stort antall medlemmer har bekledd verv i FKF styrer
og utvalg. Grunnet økende oppslutning og store avstander ble det i sin tid knoppskyting til
Inn-Trøndelag Fuglehundklubb og Namdal Fuglehundklubb, som begge feiret 50-årsjubileum
i år. NFK, ITFK og Namdal FK representerer etter vår mening tilstrekkelig mangfold innen
jakt med stående fuglehund og fuglehund sport, samt og kurs og arrangementer i Trøndelag.
Flere aktører gir et fragmentert miljø som trolig ikke styrker FKF som organisasjon, og vil
neppe tilføre flere ressurser som evner å tenke lenger enn egen virksomhet.
For styret i NFK

ITFK:
Inn-Trøndelag Fuglehundklubb
Til styret i Fuglehundklubbenes Forbund
Høringssvar opptak av Malvik Fuglehundklubb som medlem i Fuglehundklubbenes
Forbund (FKF).
Saken er behandlet på styremøte i Inn-Trøndelag Fuglehundklubb (ITFK) onsdag 15.04.2020,
og vi er kommet frem til følgende høringssvar.
Som medlemsklubb i tilstøtende distrikt av Malvik FK mener ITFK å være en av de klubbene
som etter FKFs lover § 2-1 skal høres i forbindelse med opptak av Malvik FK som ny klubb i
FKF. Vi har følgende momenter i sakens anledning:
•

Det er ikke frambrakt nye argumenter siden forrige gang søknad ble fremmet for
Fuglehundtinget i 2016, ut over at Malvik FK har dokumentert sine gode kvaliteter som
arrangør av skogsfuglprøver. Videre har klubben blitt arrangør av høyfjellsprøver, noe som
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står i kontrast til de aktivitetsambisjoner de hadde ved forrige søknad. Det har ikke kommet
fram hva kollektivet FKF vinner på å ta opp Malvik FK som medlem.
•

Vi kan ikke se at ITFKs virksomhet i vesentlig grad blir påvirket av et eventuelt medlemskap i
FKF for Malvik FK. Dette forutsetter selvfølgelig at Malvik FK ikke ytterligere nærmer seg
ITFKs geografiske områder for jaktprøver. Dette gjelder særlig vinterprøver hvor
reindriftsnæringa setter begrensninger for jaktprøveaktiviteter i regionen.

•

Nettverket av FKF-klubber må ikke bli for finmasket. Med 15 km. fra Trondheim til Malvik
mener vi dette blir for tett. Erfaringen viser at det er vanskelig å ha to aktive klubber innenfor
et lite geografisk område som begge over tid klarer å ha kvalitetsmessig gode aktiviteter. Da
er det bedre å samle ressursene.

•

Det avgjørende for ITFK er det som er felt ned i FKFs lover. Det er tilstøtende klubber som
skal høres ved opptak av nye medlemsklubber. Nordenfjeldske FK har, etter det vi i samtale
med leder av NFK har fått opplyst, sagt nei til opptak av Malvik FK som medlem av FKF.

Styrets avgjørelse, hovedsakelig basert på Nordenfjeldske FK sitt svar i saken, og at vi
ved opptak av Malvik FK vil få to FKF-klubber innenfor 15 kilometer, konkluderer
med at vi ikke støtter opptak av Malvik FK i FKF.
FKF-styrets høring av alle medlemsklubber, inklusive raseklubber, anser vi som en glipp mer
enn en saksbehandlingsfeil. Vi reagerer også på ordlyden i det som av styret i FKF kalles
fakta og vurderinger. Her er det etter vår mening faktafeil. Det er heller ikke opp til styret i
FKF å vurdere en sak om opptak av nye medlemsklubber. Det er det Fuglehundtinget som
skal gjøre, etter høring av klubber i tilstøtende distrikt.
Styret i ITFK
Verdal 15.april 2020

Namdal FK:
Vi i Namdal fuglehundklubb har blitt hørt tidligere i denne saken. Og er positiv til at Malvik
FK blir tatt opp som medlemsklubb i FKF.
Vi ligger helt i ytterkanten av distriktet og blir egentlig ikke berørt noe særlig av at det
kommer en ny klubb. Dette er vel Inntrøndelag FK og Nordenfjeldske FK som får disse noe
nært innpå seg.
Men i dette området er det mye folk og hunder, så det er mulig for 3 klubber å få nok
medlemmer. I tillegg kommer helt sikkert mange av medlemmene være medlemmer i flere
klubber.
Og de som føler de ikke vil være medlem hos naboklubbene, er medlem i klubber lengre unna
eller kun i raseklubb.
De har vist seg som gode arrangører av prøver i samarbeid med Tiuren jff, og tror ikke de vil
arrangere flere prøver og utstillinger om de blir tatt opp.
I tillegg har de sosiale arrangement og kåringer som ser veldig trivelig ut.
De har fungert som en klubb utad med hjelp av Tiuren JFF, og synes det er på tide at de blir
tatt opp.
Mange flinke og ressurssterke personer i styre og utvalg/komiteer.
Synes de har vist over flere år at de er verdig å bli tatt opp som medlemsklubb.
Vennlig hilsen
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Mona Aakervik
Leder i Namdal fuglehundklubb

Høringssvar andre medlemsklubber:
GFHK:
Hei! Viser til ekstraordinært styremøte i GFHK i dag og styret har ingen innvendinger til
saken.
På vegne av styret
Bente Indergård
Østfold FK:
Hei ,
Vi har hatt dette opp til vurdering i Østfold fuglehundklubb``s styre og bestemt at vi vil følge
avgjørelsen som FKF vil lande på
Vennlig hilsen
Dan Karlsen Wangf
leder ØFK
NESK:
Høringssvar angående søknad om opptak FKF, Malvik FH.
NESK har mottatt høringen, vi ønsker ikke å signalisere eller tilkjennegi noe syn i denne saken på
nåværende tidspunkt.
Synes at en høring i første instans hører hjemme hos de som er i nærheten og blir ev berørt av utfallet.
Går utfra at saken kommer opp på Fuglehund tinget.
NESK v/ Iver Melby
NISK:

NISK behandlet saken på styremøte i går.
Malvik FHK har søkt 4 ganger tidligere og NISK har fortsatt det samme standpunktet. Det er
veldig mange fuglehundklubber i samme område og NISK har en stor avdeling i Trøndelag.
Det finnes flere raseklubber og store klubber der, som konkurrerer om medlemmenes
deltagelse på arrangementer.
Vi støtter derfor ikke medlemsskap i FKF.
Mvh
For NISK
Lene Moen
Nestleder
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Ut fra høringssvaret fra nærliggende klubb blir det stilt følgende spørsmål:
Det kommer allikevel ikke klart fram hvorfor det vil være avgjørende for klubben at den blir
opptatt i FKF.
FKF styret har med bakgrunn i dette bedt Malvik FK om å redegjøre for hvorfor dette er
avgjørende. FKF styret fikk følgende svar:

Hvorfor Malvik FHK ønsker opptak i FKF/NKK
•
•

•

•

•

•

Ønsker å stå som offisiell arrangør for de prøvene (Tiurprøven og Rypeprøven) som i
dag arrangeres under Tiuren JHFK JFF.
Det er klubbens ønske at man kan være en del av fuglehundfellesskapet under
paraplyorganisasjonene FKF og NKK. Dette vil også ivareta medlemmene, ved at
Malvik FHK må følge lovmalene til FKF og NKK. Medlemmene vil også finne sitt
medlemskap via NKK, som er der de forventer. Mange lurer på hvorfor de ikke finner
oss der.
Malvik FHK oppfyller alle kravene FKF har til opptak som medlemsklubb.
Det medlemmer som kurs, miljøkvelder, utstillingstreninger, klubbmesterskap, men
også jaktprøvene som er for hele fuglehundmiljøet. Denne oppslutningen vitner om at
det er både plass og behov for klubben for å dekke en etterspørsel.
Et evt. samarbeid med tilstøtende klubber er selvfølgelig aktuelt, men slik vi ser det nå
har ikke den hånden vi har rekt ut blitt møtt. Vi tror det er bedre for miljøet at vi
samarbeider, og at det vil virke positivt inn at Malvik FHK også blir en medlemsklubb
i så måte.
Den oppfatningen at et opptak av oss kan bane vei for at evt flere «lokale» klubber kan
ønske medlemsskap, er irrelevant for vår sak. Det vil være naturlig at etterspørselen i
et gitt område vil bli mettet, men slik er det ikke akkurat nå, det er Malvik FHKs
aktivitet et bevis på.
Malvik FHKs aktivitet fremmer rekruttering til fuglehundmiljøet, legger stor vekt på
inkludering og engasjement for førstegangs hundeeiere og andre som ønsker å bli
kjent med miljøet.
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Dagens organisasjonskart
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Hull i FKFs organisasjon tilsluttede JFF som ikke teller i medlemsantallet inn til NKK
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Samordnings utvalg i FKF
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Søknad fra Malvik FHK om opptak til FKF
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Utdrag fra FKFs lover:
1. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket en ønsker nettverket av
FKF-klubber.
2. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig antall medlemmer for å få nok kompetente
tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette vil sikre aktivitet og god organisering uten å komme
i konflikt med allerede etablerte klubber.
Momenter til diskusjon:
- Legger du det geografiske området for Midt Norge, område 13, 14 og 15 oppå andre områder ser du
at det er flere som har samme tetthet med klubber i samme region. Er dette ønskelig? Her må
befolkningstall og interessen for fuglehund i regionen legges til grunn.
- MFHK har hatt god vekst i 3 år etter vedtaket i 2017. Det samme i nabo klubbene. Vi må se

på aktiviteten i alle klubbene sammen med medlemstallene.
- Medlemstallene i FKF har siden 2017 økt fra 14 636 til 15 843. En økning på 1200
medlemmer i samme periode.
- MFHK har etablert seg og mest sannsynlig kommet for å bli. De arrangerer sine prøver
gjennom NJFF sin samarbeidsavtale og vil nok gjøre dette i fremtiden også om de ikke blir
tatt opp. Er det formålstjenlig for FKF at en slik klubb blir stående utenfor vårt system?
- NKK er veldig opptatt av medlemsvekst for å stå sterkere i samfunnet. Dette har også FKF
dratt nytte av ifm høringer osv. Tiden har de siste årene blitt endret og vi må kjempe for vår
rett til å drive vår aktivitet. Da er det viktig at vi har medlemsmasse å vise til. Det går
selvfølgelig en grense for hvor finmasket vi skal være for å drive en velfungerende
organisasjon.
Konklusjon:
Som angitt over har MFHK søkt om opptak i FKF to ganger tidligere. FT har begge ganger
valgt å ikke ta opp MFHK som medlem.
I 2016 tok ikke styret i FKF stilling til hvorvidt opptak av MFHK ville være positivt eller
ikke, og overlot til FT å avgjøre dette. MFHK ble ikke tatt opp med begrunnelse at FT mente
at nettet av klubber ville bli for tett.
I 2017 mente FKF styret at søknaden fra MFHK ikke hadde tilført nye momenter, og at
oppfordringen fra Fuglehundtinget i 2016 om et samarbeid med naboklubbene ikke hadde ført
frem. Med bakgrunn i dette ba styret i FKF Fuglehundtinget om at vedtaket fra 2016 respekteres.
Og styrets innstilling var at MFHK ikke burde tas opp som medlemsklubb.
Når styret i FKF i 2020 vurderer saken på nytt ser vi dette annerledes.
Trøndelag fylke har en befolkning på over 460 tusen. Og er langs E6 ca 400 km fra nord til sør.
Fra 2013 – 2019 ble det registrert ca. 7300 fuglehunder i Trøndelag, iht NKKs statistikker.
Hvorvidt MFHK skal tas opp som medlemsklubb i 2020 blir etter styrets mening kun av
prinsipiell art, basert på lovenes spørsmål om hvor finmasket nettverket av klubber bør være, og
indirekte om ett opptak av MFHK vil være til skade for de nærliggende klubbene. I styrets
behandling av dette spørsmålet har vi derfor sett på hvorvidt det er sannsynlig at de nærliggende
klubbene har fått bremset opp sin utvikling etter at MFHK ble en aktør for organisering av
fuglehundinteresserte i Trøndelag, og arrangør av jaktprøver gjennom Tiuren JFF.
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Styret i FKF har ikke tatt mål av seg å vurdere og bedømme de de nærliggende klubbers
momenter og deres anbefaling om opptak eller ikke. En lokal klubb skal verne om sine interesser
og det som påvirker dette. Det har styret i FKF stor respekt for.
Styret i FKF vil allikevel kunne foreta selvstendige vurderinger, slik styret gjorde i 2017, fordi
styret i FKF har en annen rolle enn de lokale klubbene.
FKF familien omfatter i dag i overkant av 15800 medlemmer, medlemstallet i seg selv er viktig
fordi det gir FKF tyngde inn i diskusjoner hos relevante organisasjoner som det samhandles med.
Videre påvirker medlemstallet inntektene på en positiv måte, både for FKF og NKK.
I motsetning til i 2017 mener nå styret at årets søknad har tilført flere nye momenter, i tillegg til at
momenter fra tidligere søknader er belyst og dokumentert ytterligere.
• Malvik FHKs søknad presenterer en klubb som etter styrets mening på solid vis oppfyller
alle kriterier i FKFs lover vedrørende opptak.
• Slik styret i FKF oppfatter det er MFHK kommet for å bli som aktør innen
fuglehundsporten, enten de er en del av FKF, eller står utenfor. Det har de bevist gjennom
sin aktivitet og økning i medlemstall fra 2015 og frem til i dag. MFHK vil, selv om de
ikke blir tatt opp, fortsatt drive sin aktivitet slik de gjør i dag.
• Medlemstall, fra å ha ca. 50 medlemmer i 2015 teller nå klubben over 240 medlemmer.
Denne økningen har skjedd samtidig som at medlemstallet i naboklubber har økt jevnt.
• MFHK er arrangør av to solide jaktprøver, spesielt kan Tiurprøven fremheves som trolig
den beste skogsfuglprøven i landet. Dette skjer samtidig som at jaktprøvene i Trøndelag
har fulle partilister. Styret legger her til at SU i Midt Norge har en rolle i å koordinere alle
jaktprøver i regionen, og ved ett opptak i FKF må MFHK innrette seg etter SUs
beslutninger.
• Medlemsaktiviteter angitt i søknad, slik styret i FKF oppfatter det har MFHK svært gode
og varierte tilbud til sine medlemmer. Det styret bla legger merke til er den sosiale
faktoren som synes å være viktig. Og som trolig er noe av forklaringen på den store
økning i medlemstall. Samtidig ser vi at medlemsaktiviteter gjennomføres i nærliggende
klubber med «fulle hus». Sågar sies det at det er flere interesserte enn hva det er tilbud til.
Oppsummert. Styret i FKF mener MFHK oppfyller alle kriterier for å bli opptatt som medlem i
FKF. Styret kan ikke se, og har ikke informasjon, som tilsier at MFHKs inntog i Trøndelag har
begrenset, vært til hinder eller ha bremset, nærliggendes klubbers mulighet for utvikling.

FKF styrets forslag til vedtak:
Malvik FHK tas opp som medlemsklubb i FKF
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Sak 3.2 Diett- og kostgodtgjørelse dommere på jaktprøver

Historikk
Nivå på diett og kost for dommere har betydning for økonomisk resultat for alle arrangement og
vedtas derfor av Fuglehundtinget.
Tidligere ordninger mht diett og kost er vedtatt på FKF's representantskapsmøte 22.05.93 med endring
15.6.2001 med virkning fra 1.1.2002. Statens kjøregodtgjørelse sist regulert fra 01.04.2002. Siste
hovedendring vedtatt ved FKF’s RS 17. mars 2007 med virkning fra 1. juni 2007.
• Ordning for diett og kost har vært uforandret siden 2007
• I dag dekkes ikke kost under reise til og ifra arrangementer.
• Km godtgjørelsen, skattefri sats på kr 3,50, gjør at bruk av egen bil blir en utgift for dommer
Klubbene praktiserer i dag ulikt ift hva de dekker for dommer på prøvestedet

FKF styrets vurdering:
Forslaget tar i det aller vesentligste utgangspunkt i statens satser for diett og kjøregodtgjørelse. Det er
ett poeng å unngå løsninger hvor dommere må skattlegges for godtgjøringene. Derfor denne
tilnærming.
Styret finner det urimelig at dommer selv må dekke kost under reise T/R arrangement.
Dommergodtgjørelse innføres som en ny sats. Denne erstatter «dommerdag sats» på 150,Nivå på ny sats (500,-) pr dag er basert på en forutsetning om at klubbene dekker det som er beskrevet
på reiseregningens side 2.
FKF styret ser at dette vil påvirke det økonomiske resultatet knyttet til arrangementene. Klubbene bes
derfor under sin vurdering av dette forslaget om «beregne/simulere» en gjennomført prøve med ny sats
for dommergodtgjørelse.
En konsekvens av dette kan være å justere på eksempelvis påmeldings satser. Det anbefales ikke som
del av dette forslaget, men kan utredes ifm budsjettbehandlingen.
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FKF styrets forslag til vedtak:
Fuglehundtinget vedtar ny ordning for Diett og Kjøregodtgjørelse for dommere som foreslått i
vedlagte nye formular for Reiseregning.
Innføres med virkning fra 1.1.2021.

59

Sak 3.3 Lån til Norsk Kennel Klub
Styret i FKF har foretatt en grundig vurdering av eventuelt lån til NKK. Det er avholdt møte med
NKK med tilbakemelding om at avklaring av sentrale forhold må foreligge for at FKF kan gi lån.
Deretter har det vært samarbeide med de øvrige i jakthund divisjonen (JD) og egen dialog med HSleder. FKF har samkjørt sin tilbakemelding med JD. I dialogen med NKK er det fremhevet som
viktige temaer rettighetsspørsmålet til avls-/hundedata, god nok økonomisk oppdatert informasjon,
samt å få organiseringen av NKK fremover som sak på RS. FKFs medlemsklubber er holdt løpende
orientert gjennom mail fra styret.

FKF styrets vurdering:
Det er styrets vurdering av vi har mottatt tilstrekkelige bekreftelser vedr;
• Eierforhold til avls-/hundedata. HS leder, og etter det vi forstår også adm dir, har en klar
oppfatning at dette tilhører raseklubbene. Dette sett sammen med den juridiske utredning FKF
styret har innhentet, som klart konkluderer at dataene er raseklubbenes, mener styret at vi har
tilstrekkelig dokumentasjon/sikkerhet for dette. HS leder vil i tillegg ta initiativ til en
«lovpressisering» på neste RS, noe også styret i FKF vil bidra til.
• NKK foretar løpende økonomisk oppdatering og det vil vi også få fremover på det tidspunkt vi
ber om det. Vi har og får derved ajourført økonomisk informasjon om NKKs kapitalbehov på
kort og lang sikt. HS leder var også positiv mht offentlig støtte i «krisepakke 2» - HS/NKK
har nå god politisk kontakt. NKK/HS vil bare be om lån dersom det er behov for dette, noe det
med godt bidrag i «krisepakke 2» kan være begrenset behov.
• HS vil sette organisering av NKK på agendaen for neste RS. Dette vil være naturlig og
nødvendig i lys av status etter «hundesykdommen» sist høst og nå «corona-situasjonen».
Sentralt i denne situasjon vil være å avklare mandat for og nedsettelse av en arbeidsgruppe.
Styret i FKF vil også følge opp dette.
Basert på dette er styret i FKF av den oppfatning at vi nå sitter med slik informasjon at den låneavtale
som NKK har sendt ut kan legges til grunn for eventuelle lån. Samlet har JD signalisert et samlet
bidrags- og lånebeløp på kr…………….
Styret i FKF mener FKF bør bidrar med lån, både for å «redde» NKK og for å ha gjennomslagskraft
ved en omorganisering av NKK. Styret har vurdert størrelsen av eventuelt lån. Det er sentralt at et lån
ligger innenfor FKFs «overskuddslikviditet» slik at det ikke skaper likviditetsutfordring for FKF. På
denne bakgrunn mener styret i FKF at det er grunnlag for ved NKKs behov å yte et lån på kr 200.000
kr. Styret ber om Fuglehund tingets tilslutning på dette.

FKF styrets forslag til vedtak:
FKF bevilger 200.000kr i lån til NKK iht låneavtalen

60

SAK 4 – KONTINGENT
FKF styrets innstilling:
Medlemskontingenten økte fra 15,-kr til 20,- kr pr. medlem fra 1.1.2019.
FKF styrets forslag til vedtak:
Ingen endring i medlemskontingenten
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SAK 5 - BUDSJETT 1.4.20-31.3.2021
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SAK 6 - VALG
Valg til Fuglehundklubbenes Forbund på Fuglehundtinget 2020

Valgkomiteen har hatt følgende utgangspunkt:
Det sittende styret i FKF er sammensatt slik:
Funksjon

Navn

Valgt første gang

Leder

Hans E. Enoksen

2013

Ikke på valg

Nestleder

Elisabeth Kallevig

2016

På valg

Styremedlem

Gry Eriksen

2018 (Vara fra 2016)

På valg

Styremedlem

Tore Paulshus

2015

Ikke på valg

Styremedlem

Knut Fredheim

2017

Ikke på valg

Vararepresentant Sigmund Nyborg

2018 (Vara fra 2018)

På valg

Vararepresentant Torstein Dehn

2018 (Vara fra 2018)

På valg

Representant NJK: Marte Ottesen

2019

Ikke på valg

Revisor:

Anne-Grethe Sætrang

2015

Ikke på valg

Vararevisor:

Ivar J. Wallin

2017

Ikke på valg

Leder :

Elisabeth H. Bjerke

2017

På valg

Nestleder:

Kåre Norum

2018

Ikke på valg

Medlem:

Terje Steinsund

2019

Ikke på valg

Varamedlem:

Knut Skiple

2019

På valg

Valgkomiteen:

1. år
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Valgkomiteens (VK) innstilling til valget ved Fuglehundtinget 2020.
Styret
I styret er nestleder, ett styremedlem og to varamedlemmer på valg:
Nestleder, Elisabeth Kallevig, ønsker ikke gjenvalg.
Styremedlem, Gry Eriksen, tar gjenvalg.
Vararepresentant, Sigmund Nyborg, tar gjenvalg.
Vararepresentant, Torstein Dehn, tar gjenvalg.
Valgkomiteen har snakket med samtlige styremedlemmer, både de som er på valg, og de som
ikke er på valg. Valgkomiteens inntrykk og vurdering er at styret har hatt et aktivt arbeidsår
med mange viktige saker som styret har løst på en meget god måte. Valgkomiteen har heller
ikke fått noen innspill eller fanget opp noe negativt utenfra i fuglehundmiljøet rundt styret og
FKF.
Styret har en god arbeidsfordeling, noe som gir en stor arbeidskapasitet, og med ett godt
samarbeid innad i styret. VK går ikke her nærmere inn på forskjellige arbeidsoppgaver hvert
enkelt medlem har hatt i dette året. Styret i FKF fungerer som kjent ved at styremedlemmer
og varamedlemmer deltar på like fot i det løpende styrearbeidet, kun ved avstemminger
kommer forskjellen fram, og avstemminger er sjelden påkrevet. Det har vært stor
samarbeidsvilje og styret har fungert meget godt som et team.
VK ser det som viktig å ha en kontinuitet fra sittende styre som har bred kompetanse, meget
godt samarbeidsklima, samtidig som vi får noe fornyelse inn. VK har gjennom samtaler med
leder i styret, samt alle styremedlemmer og varamedlemmer fått ett solid bilde av et styre som
støtter hverandre og som ønsker hverandre med videre i styret. VK har også snakket med det
sittende styret vedrørende framtiden for hvert enkelt medlem, utfordringer og viktige saker for
FKF og sine medlemsklubber. VK har lagt dette til grunn og mener at dette er hensyntatt så
langt det er mulig i VK sin innstilling.
VK har innhentet forslag fra medlemsklubbene via brev pr epost, og ved manglende forslag så
har VK selv foreslått kandidater. Valgkomiteen har fått inn flere forslag på gode kandidater,
uten at det er plass til alle ved årets valg. Innstillingen bygger på en helhetlig vurdering og
balanse mellom blant annet kontinuitet og fornyelse, kjønns, kompetanse og erfaring.
Tore Paulshus er foreslått som nestleder. Han er ikke på valg i styret i år og har ett år igjen
som styremedlem, men foreslås valgt for to nye år som nestleder og vil da ikke være på valg
samtidig med leder. Dette ser vi på som viktig ved ett eventuelt lederskifte. Torstein Dehn har
vært vararepresentant og har sagt seg villig til å gå inn som styremedlem i styret, og velges for
ett år for gjenværende periode etter Tore Paulshus som styremedlem. Valgkomiteen har
foreslått gjenvalg på Gry Eriksen, da hun har viktig kompetanse og arbeidsoppgaver i styret
knyttet til økonomi og den prosessen styret er inne i på endringer på dette området. Sigmund
Nyborg har sagt seg villig til gjenvalg, og valgkomiteen har innstilt han til gjenvalg som vara.
Ingrid M Bjåen er foreslått inn som ny vara. Hun har nyttig kompetanse og erfaring både med
klubbarbeid og arrangementer/ jaktprøver, og er foreslått av flere klubber med gode
anbefalinger.
Når det gjelder valg av representant til Jakthundkomiteen er dette redegjort for fra styrets side
i styrets årsberetning, og styrets leder vil legge dette frem på Fuglehundtinget.
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Fra klubbene og valgkomite:
VK har følgende forslag til valg 2020:
Funksjon

Navn sittende
styre

Valgkomiteens
forslag

Valgt
første
gang
2013

Innkomne forslag

Leder

Hans Einar
Enoksen
Elisabeth
Kallevig

Ikke på valg
Tore Paulshus
2020 -22

2015

Foreslått av NESK, Salten
FHK, Ofoten FHK, Norsk
Poinerklubb

Styremedlem

Gry Eriksen

Gjenvalg
2020 - 22
Torstein Dehn
2020 - 21

2016

Styremedlem

Tore Paulshus

Styremedlem
Knut Fredheim
Ikke på valg
Vararepresentant Sigmund Nyborg Gjenvalg
2020 - 21
Vararepresentant Torstein Dehn
Ingrid M Bjåen
2020 - 21

2017
2018
vara
2020

Nestleder

2018

Tidligere varamedlem styret
Foreslått av NESK, Salten
FHK, Ofoten FHK, Midt-Troms
FHK, Norsk Poinerklub
Gjenvalg
Foreslått av Salten FHK
Foreslått av Salten FHK,
Agder FHK, Vestfold FHK,
Telemark FHK, Norsk
Pointerklub

Andre innkommende forslag på styremedlemmer/ vararepresentanter (valgbare personer):
•
•

Torbjørn Austvik
Halvor Ramtoft

Revisjon
Revisor og vararevisor er ikke på valg i år.
Revisor
Vararevisor

Anne -Grethe Sætrang
Ivar J. Wallin

2015
2017

Ikke på valg
Ikke på valg

NJK
Redegjort for i styrets årsberetning
Representant til NKK Jakthundkomite

Marte Ottesen

2020

Valgkomiteen
Til VK velges hvert år ett medlem og ett varamedlem. Medlem sitter i komiteen i 3 år, og kan
etter 3 år ikke gjenvelges. I 2019 trakk Nina Kjeldsberg seg fra komiteen, og to medlemmer
kom av den grunn inn samme år. De siste årene har det vært vanlig at VK inkluderer
varamedlem i arbeidet, det gir erfaring og innsikt og det har ført til at varamedlem har blitt
valgt som nytt medlem av VK neste år. Dette har også fungert meget godt i 2020.
Kåre Norum innstilles som ny leder i valgkomiteen.
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Nytt medlem foreslått inn i valgkomiteen er Knut Steinar Skiple, som har vært varamedlem i
valgkomiteen, og har vært aktivt med i komiteens arbeid. Varamedlem i VK er ikke foreslått
av medlemsklubber, og VK har sett på kompetanse hos sittende medlemmer, nettverk og
kjønnsfordeling, og foreslår Elisabeth Kallevik som nytt varamedlem. Hun går ut av styret i
2020 og har takket ja til oppgaven som varamedlem i VK.
Leder

Kåre Norum

2018

Medlem

Terje Steinsund

2019

Medlem

Knut Steinar Skiple

2019

Varamedlem

Elisabeth Kallevig

2020

3.år
Opprykk
2.år
Opprykk
1.år
Opprykk fra vara
Vara, ny.
Ut av styret i FKF
Foreslått av
valgkomiteen.

07.05.2020

Elisabeth Haukaas Bjerke
(leder)

Kåre Norum

Terje Steinsund

Redegjørelse fra styret:
FKFs representant til NJK skal iht lovene våre velges av Fuglehundtinget. I 2018 ble Alfred
Sæther gjenvalgt for perioden 1.1.2019-31.12.2020 av Fuglehundtinget.
FKF sendte iht fast prosedyre forslaget nevnt i forrige avsnitt til NKK HS som er de som
formelt velger kandidatene til sine utvalg og komiteer. HS valgte Alfred Sæther KUN for 1 år
(trolig ved en feil), mens Fuglehundtinget har valgt han for 2 år. Normalt velges
representantene for 2 år av gangen.
Det forhold at NKKs valg kun var for et år fremkom ikke før det på nytt var klart for valg av
kandidater til utvalg og komiteer i NKK i oktober/november 2019. Dvs etter Fuglehundtinget
2019. Alfred Sæther har meddelt at han ikke tar gjenvalg.
FKF har da to valg. Det ene er å være uten representant i NJK i 1 år (behandling på
Fuglehundtinget 2020, med virkning 1.1.2021) eller at styret i FKF velger en representant
neste periode (virkning fra nå/1.1.2020). FKF mener det er viktig å ha egen representant i
NJK og at vanlig prosedyre derfor bør fravikes for dette ene særlige tilfellet.
Styret i FKF velger derfor Marte Ottesen som FKFs kandidat til NJK for neste periode. NKK
HS har valgt henne for en 2 årsperiode (1.1.2020 - 31.12.2021).
Neste valg av representant til NJK kommer derfor ikke før i 2021 og tiltrer ikke før 1.1.2022,
og vil behandles på Fuglehundtinget 2021.
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LOVER FOR FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND
Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund 9/6
2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4. desember 2012.
Sist endret av Fuglehundtinget den 13. juni 2015 og 11. juni
2016. Endringene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1.
februar 2017.

Kapitel 1

lnnledende 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 Klubb
(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 sa 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.
Endring 13. juni 2015, hvor eksisterende 3 ledd;
«FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter
hvit/r(l)d, kleiner münsterlander, grosser münsterlander, pointer, vorsteh langhåret,
korthåret og strihåret, weimaraner langhåret og korthåret.»
Ble endret til:
«FKF omfatter de raser hvor raseforvaltningsansvaret er delegert fra NKK til
følgende raseklubber: Norsk Bretonklubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk
Gordonsetter Klub,
Norsk lrsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklubb, Norsk
Vorstehhundklubb og Norsk Weimaranerklubb»
FKF har verneting i Oslo.

§ 1-2 Formål
FKF har til formal 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 bade 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.
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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 formal søkes nadd 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 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.
Klubber med samarbeidsavtale – De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med
FKF. 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.
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.
De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF og klubber og foreninger som
har annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via FKF har de plikter og rettigheter som
samarbeidsavtalen beskriver.
Fuglehundtinget kan inngå Samarbeidsavtale med klubber og deres representant kan møte
med talerett på Fuglehundtinget.
Inngåelse av slik Samarbeidsavtale krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget.
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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 a fremme FKFs formal 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. 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.

§ 2-2 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.
Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal ogsa 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 a 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)
b)

Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet
Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem
dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at
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c)

Fuglehundtinget fattet sitt vedtak
Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en
slik måte at det må antas a 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 fa 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 a 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 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid
kreves skriftlig avstemming.
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må
avgjøres av Fuglehundtinget.
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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 lnnkalling
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)
b)
c)

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å
undertegne protokollen fra møtet
Behandle styrets årsberetning
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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

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

-

FKFs forslag til representant til jakthund komitéen i NKK (NJK)

-

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 present 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.
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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 formal

-

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

-

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.

74

§ 6-3 Oppløsning
For å oppløse FKF kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs
vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formal.
Bestemmer ikke Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.
-oo0oo-
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