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INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2021 

 

FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Garder Kurs og Konferansesenter, 

Gardermoen 

lørdag 13. november 

Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende innen 23. oktober 2021. 

(NB! Dersom det er behov for overnatting, skal dette bestilles hos FKF.) 

Pris kr 3.435,- pr pers. 

Prisen inkluderer: 

2x3 retters middag eks drikke 12.11. og 13.11. 

Lunsjtallerken m/dessert, eks drikke 13.11. 

Overnatting enkeltrom inkl. frokost 12.-14.11. 

Kaffe i møterom 

Gratis parkering 

 

Deltakerne gjør selv opp med hotellet direkte for oppholdet før avreise. 

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 

ikke bli utlevert et ferdig innbundet eksemplar. Delegatene må selv laste ned 

årsberetningen til egen PC, Ipad eller Iphone til bruk under Fuglehundtinget. 

 

Praktisk informasjon: 

Tidsplan 12.11.:   Tidsplan 13.11.:  Tidsplan 14.11.: 

Registrering: kl 17-18  Frokost: kl 08-09  Avreise etter frokost 

Temamøte:    kl 18-20   Møte:    kl 09-11.30  

(Tema om Lavland)     Lunsj:    kl 11.30-12.30 

Møte:   kl 12.30-16.00 

Middag:kl 19 

 

Transport til og fra flyplassen kan bestilles via Garder Kurs og Konferansesenters sentralbord, 

tlf. 63 99 63 00, - pris kr 95,- pr. pers. 

 

Vang H., 13. september 2021 

Med vennlig hilsen 

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND 

Ellen B. Dobloug 

Sekretær 

Fartvegen 270 – 2324 Vang 

Email: ellenbd@online.no Mobil.: 413 25189 

 

 
 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
mailto:ellenbd@online.no
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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.  

 

OVERSIKT OVER STEMMEFORDELING KLUBBER    

Klubb Medl. 2020 Stemmer 

  1.          Norsk Breton Klubb 1080 11 

  2.          Norsk Engelsksetterklubb 2624 27 

  3.          Norsk Gordonsetter Klub 1917 20 

  4.          Norsk Irsksetterklubb 1709 18 

  5.          Norsk Münsterländer Klub 468 5 

  6.          Norsk Pointerklub 937 10 

  7.          Norsk Vorstehhundklubb 1540 16 

  8.          Norsk Weimaraner Klubb 79 1 

  9.          Agder FK 223 3 

10.   Gudbrandsdal FK 157 2 

11.  Hallingdal FK 155 2 

12.  Harstad og Vesterålen FK 247 3 

13.  Hedmark og Oppland FK 721 8 

14.  Inn-Trøndelag FK 509 6 

15.  Midt-Troms FK 161 2 

16.  Møre og Romsdal FK  149 2 

17.  Namdal FK 297 3 

18.  Nordenfjeldske FK 603                                    7 

19.  Nord-Troms FK 64 1 

20,          Ofoten FK 89 1 

21.          Randsfjord FK 127 2 

22.  Rogaland FK  301 4 

23.  Romerike FK  249 3 

24.  Salten FK 134 2 

25.  Telemark FK 293 3 

26.  Tromsø FK 76 1 

27.  Vest-Finnmark FK 229 3 

28.  Vestfold FK 433 5 

29.  Vestlandets FK 344 4 

30.  Østerdal FK 366 4 

31.  Østfold FK 391 4 

Tilsammen 16.672 183 

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 16.672 
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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. 1.4.2020 -31.3.2021        

 

3. Forelagte saker med styrets innstiling 

 

4. Kontingent år 2022       

   

5. Budsjett 2021-2022          

 

6. Valg            

          

 

 

  



 

5 

 

 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 

 

Ellen Bakke Dobloug 

2017 

 

2018 
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SAK 1 - ÅRSBERETNINGER 
 

1.1 STYRETS ÅRSBERETNING 
 

FUGLEHUNDKLUBBENES  FORBUND`S  56. DRIFTSÅR 

ÅRSBERETNING  FOR  PERIODEN 18. AUGUST 2020 til 13.11.2021 

1.1.1 STYRET, UTVALG OG KOMITEER  

 

Styrets sammensetning:         

     

Leder                                      Hans Einar Enoksen 

Nestleder                                 Ingen  

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 : Thomas Tollefsen 

 

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    Pål Anders Wang (leder) 

     Jan E. Sperre 

     Trond Kristian Karlsen 

     

Syd-Øst (nytt):   Arnfinn Berntsen (leder) 

     Tor Suleng 

     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:   Marte Ottesen  

      

 

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:                         Rune Frankmoen (leder) 

     Mona Himo Aakervik 

     Grete H. Sætrang   

      

      

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 17 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter, Skype- eller 

fysiske møter i Oslo. Det er formelt behandlet 80 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 utsatt på grunn av Covid 19 

 Ordinært RS/NKK på Teams 20.03.2021 

 EORS NKK på Teams 25.04.2021 

 Styret har vært representert på flere møter i Jakthunddivisjonen.  

 Styret i FKF har vært representert i flere arbeidsgrupper i NKK. 

 

1.1.3 TILSLUTTEDE  KLUBBER   

Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetter- 

klubb, 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, Nord-

Troms 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 16.672 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 Corona situasjonen. 

 

Utover planlagte møter, har det også i 2020 og 2021 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. 

 

Perioden har vært sterkt preget av 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 2021 og vi må være klare til å tilpasse våre arrangement. 

 

Høstsesongen 2020 fikk også i år begrensinger for vår aktivitet ved at flere prøver ble avlyst 

og gitt strenge restriksjoner. FKF takker arrangørene for velvilje og smidighet slik at vi fikk 

gjennomført sesongen. Vintersesongen ble betydelig berørt spesielt Sør/Øst i landet mens det i 

nord ble arrangert noen prøver. 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 pandemien 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.  
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1.1.5 ØKONOMI    

Regnskapet for 01.04.20 - 31.03.21 viser et overskudd på kr 472 796,24. Opp fra kr. 86 775,86 

etter fjorårets regnskap. Budsjettet hadde et overskudd på kr. 500,-. Årsaken til avviket er 

mottatt støtte grunnet covid-19 på kr. 326 035 i krisepakke II fra Lotteritilsynet. I tillegg har 

det vært reduserte kostnader avsatt i budsjett grunnet covid-19                

 

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 2020-2021:  

   

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  

 

 

Tore Paulshus 

 Saksansvarlig for styrets strategiarbeid. 

 Representant i JD. 

 Lovverk/regelverk. 

 Juridiske forhold. 

 Saksansvarlig NKK/FCI saker. 
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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».  

 Styrets representant i raseutvalget (FKF RU). 

 Lavlands- og VM ansvarlig. 

 

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 2020 ble etablert etter samme prosedyre som tidligere. Det er over 190 prøver i 

terminlisten. Trolig er vi helt i grenseland mht antall prøver og hva som er mulig å skaffe 

dommere til. Perioden har vært preget av pandemien, og svært mange prøver ble avlyst. 

Spesielt ble Sør og Østlandet hardt rammet av avlysninger. NM Vinter måtte avlyses.  

 

 

Prøve Antall CACIT Søknader om CACIT Tildelt CACIT 

Vinter 25 30 25 

Høst 19 22 19 

Lavland 5 5 5 

Skog 1 1 1 

Sum 50 58 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 2020 har ikke vært forbundet med spesielle utfordringer. Plan for 

høystatusløp ut 2022 er fordelt alle klubber. Plan for høystatusløp 2022 og videre blir fordelt.  

 

 

Kvalitetssikring høystatusløp. 

FKF har etablert ett elektronisk system for evaluering. Ila av det siste året har dette ikke vært 

prioritert fulgt opp like høyt som for 2019. Årsaken til dette er rett og slett arbeidskapasitet og 

det ni tidige arbeidet rundt risikovurdering og utarbeidelse av veiledere knyttet til Covid 19 

som er utarbeidet, justert og distribuert ila det siste året.  

http://www.fieldtrials.no/eforms/evaluering-nm/3/  

http://www.fieldtrials.no/eforms/hoystatuslop/8/ 

 

Pandemien, konsekvens for jaktprøver. 

Som så vidt nevnt har pandemien til dels hatt stor påvirkning på vår mulighet til å 

gjennomføre jaktprøver det siste året. Spesielt ble dette tydelig for vintersesongen frem til  

1. mai 21. Svært mange prøver ble avlyst på Sør og Østlandet, men også andre steder i landet. 

Redusert antall prøver har medført at noen dommer elever har hatt til dels store utfordringer 

med å få gjennomført tilstrekkelige forberedelser før Kongsvold 1 eller autorisasjon.  

 

FKF har gjennom året utgitt risikovurderinger og veiledere tilpasset den aktuelle situasjon. 

FKFs inntrykk er at de prøver som er gjennomført ikke har bidradd til spredning av smitte.  

FKF har på ett tidspunkt, i slutten av mars, anbefalt klubber å avlyse prøver, det ble etterfulgt 

av alle bortsette fra to arrangører som valgte å gjennomføre.  

FKF kjenner ikke til at våre jaktprøver har bidradd til smittespredning.  

 

 

http://www.fieldtrials.no/eforms/evaluering-nm/3/
http://www.fieldtrials.no/eforms/hoystatuslop/8/
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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 tidligere 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 2020 har det vært følgende artikler i FH:  

Nr.4-20: NKKs fremtid - et bevegelig mål, artikkel ok situasjonen for NKK under pandemien. 

Invitasjon som hundeførere til Autorisasjonsprøven på Kongsvoll. 

Nr.5-20: Veiledning til FKFs retningslinjer for gjennomføring av jaktprøver under pandemien 

Nr.6-20: FKF om dommer-mangel, en kommentar til artikkel i FH 5-20. Sjeldent syn, innslag 

om dommere Lone Gudim og Camilla Mostrøm Larsen som utfører sin gjerning sammen, på 

samme parti. 

 

I 2021 har det vært følgende artikler i FH:  

Nr.1-21: Brev fra FKF til Klima og Miljødepartementet i forbindelse med klubbenes søknader 

om utsetting av lavlandsfugl. Presentasjon av evaluering av høystatusløp.  

Nr.2-21: Presentasjon av Norges Cup hundene, NC-vinner ES Sjokolaisen av Skåpleinun og 

Årets Unghund, P Heimgaard Sammy D. Svar fra FKF på påstand om at VK nesten alltid 

arrangeres på fredag og lørdag. 

Nr.3-21: Referat fra Dommerkonferansen 2021. Svar fra FKF (DU) på artikkel i bladet rundt 

betraktinger rundt VK-dømming. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
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1.1.9 ULIKE SAKER 

Instruktørutdanning  

Det ble i 2020 satt opp et instruktørutvalg. Det er bestående av Leder Ove Myhre, Lars 

Farnes, Trond Lereng og Gry Eriksen.  

 

Formålet med instruktørutvalget er å gjennomgå mottatte søknader om godkjenning av 

instruktører, og deretter sende disse til styret i FKF for endelig godkjenning. IU skal også 

gjennongå  retningslinjer for instruktører,  samt oppfølging og etterutdanning av disse.  

 

 

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: 668 

Sum antall fornyede bevis:  494 

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 2020/2021 

 

Utvalget i 2020/2021 har bestått av Anne-Grethe Sætrang.  

Arbeid har bestått i å motta og sortere søknader fra alle kategorier hundeklubber som ønsker å 

få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2022, 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.  

Arrangører sendte inn sine søknader til FKF innen fristen 1. desember (noen etter purring) og 

RU godkjente alle søknadene. Når arrangørklubbene skulle legge inn søknader hos NKK 

innen fristen 1. februar 2021 fikk de beskjed om at det var stengt for søknader.  Etter flere 

mail til NKK ble det klart at NKK ønsket en annen løsning for søknader. Og det ble gitt 

beskjed om ny frist for å søke om/legge inn utstillinger, lydighet- og agilitystevner for 2022 

skulle utsettes til 1.8.2021. Og at forbund, klubber etc skulle få beskjed i god tid. Det har 

gjennom vår, sommer og høst vært korrespondanse mellom arrangørklubber og 

utstillingsansvarlig samt NKK siden det fortsatt ikke kom avklaring angående frist for 

søknader.  

 

I august kom det ny melding fra NKK om at: Ny løsning vil være klar til bruk rundt 1. 

oktober, og fristen for å melde inn terminfestede arrangementer utsettes til dette er på plass. 

Det vil bli gitt nærmere informasjon tidlig i september. Det siste fra NKK er følgende (17/9-

21):  

Administrasjon av terminlister – ny løsning  
Som tidligere meddelt så er NKK i ferd med å legge om administrasjonen av terminlistene for 
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utstillinger og prøver. Arbeidet pågår for fullt, og ny løsning forventes klar ca. 1. oktober. 

Dette vil medføre en rekke endringer.    

  

  Ingen årlig frist for søknad om utstillinger og prøver for påfølgende år. Søknader kan sendes     
fortløpende.           

  Lydighet og agility flyttes over i terminlisten for prøver           

  For raseklubber som omfatter flere raser vil det bli mulig å søke separate utstillinger kun 
 for en eller to av rasene. Dvs. at raseutvalg kan ha offisielle utstillinger for sin rase.  

  Søknad til klubber om å få med angjeldende rase på utstilling går automatisk i systemet  

  Arrangementer publiseres fortløpende, og man er ikke lenger avhengig av at NKKs 
 administrasjon åpner, lukker og legger inn. 
 

 I skrivende stund har også 1. oktober passert og ny løsning er ikke på plass ennå. For FKF 

som forbund innebærer ny løsning at alle arrangører selv legger inn søknad direkte hos NKK 

uten å gå innom godkjenning hos FKF først. Deretter blir det opp til våre raseklubber å avvise 

arrangører som har tatt med våre raser der vi ikke ønsker de skal delta. All kontroll over 

hvilke arrangører som tar med FKFs gruppe 7 hunder forsvinner med dette ut av FKF. Dette 

fordrer betydelig merarbeid i raseklubbene av den som har tilgang til klubbadministrasjonen i 

NKK. Kontrollen bør minst utføres en til to ganger månedlig siden søknader legges inn 

fortløpende.  

 

I 2020 ble noen utstillinger flyttet mens 44 av 69 utstillinger ble avlyst pga covid-19. På de 

utstillingene som ble gjennomført var det et økende antall deltakere fra tidligere år.  

Hittil i 2021 er også noen utstillinger flyttet mens 28 utstillinger av 77 avlyst pga covid-19, 

også dette året med stort økende antall deltakere på de gjennomførte utstillingene. 

 

Antall søknader for 2022 har stort sett vært identisk med antall for 2021. Årets søkere hadde 

godt med deltakere på sine utstillinger i 2020.  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. Antall utstillinger søkt 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: 44 utstilling (30 avlyst) + 10 spesialer (5 avlyst + 15 NKK (9 avlyst) = 69 utstillinger 

44 av disse utstillinger ble avlyst  

2021: 41 utstilling + 11 spesialer + 25 NKK = 77 utstillinger (Hittil er 28 av disse utstillinger 

avlyst). 

 

Fullcertordningen vedtatt fra 1.6.21 

FKF sendte tilsvar til høring angående fullcertordningen som ble sendt ut fra NKKs 

Særkomite for utstilling (NSU). Forslaget tok høyde for å fjerne reglen som gjør at certet 

"vandrer" videre til den hund som ikke er fullcertet. Våre raser i FKF har strenge brukskrav 

for å oppnå utstillingschampionat, 1 AK på jaktprøve. Med de nye reglene så vil det bli 

adskillig vanskeligere å bli utstillingschampion enn tidligere. 

NKK’s hovedstyre har vedtatt justering av reglene slik at; kun du to beste hundene med CK 

som ikke er norske champions (NUCH) konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste 

av disse er fullcertet, går certet til nr. 2,. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet 

deles ikke cert eller reservecert ut. 

For våre raser som har strenge brukskrav bør det komme en presisering om at det kun er 

jaktpremierte hunder, som kan nyttiggjøre seg av certet, som tas med når regelen anvendes. 

Eksempel: I beste hannhundklasse, de to første er ikke jaktpremierte: 1 unghund m/CK, 2 

åpenklasse hund m/CK, 3 brukshundklasse m CK. Certet bør gå til 3. beste hannhund som er 

jaktpremiert. 
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Så gjenstår å se om utstillingsutvalget legges ned hvis NKKs søknadsrutiner endres og 

ansvaret føres over til klubbene. 

 

 

1.2.2 Rapport Dommerutvalget i FKF 2020 – 2021         

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 og er valgt inn av styret som sekretær fra 

2019.  

Hovedoppgaver:  

 

 Utdanning av jaktprøvedommere gjennom K1 og autorisasjonsprøven 2020. 

 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) 

 Utarbeidelse av rutiner for av-autorisering av dommere iht jaktprøveregelverket pkt 

8.1  

 

Møtevirksomhet 

FKF DU har hatt fysisk møter ifb med K1 og aut prøven på Hjerkinn og dommerkonferansen 

januar 2020. I tillegg utstrakt bruk av e-post, telefon og teamsmøter. 

 

Sentral dommerkonferanse 2021. 

Grunnet koronasituasjonene kunne ikke en sentral dommerkonferanse gjennomføres etter 

tidligere modell med fysisk samling på Gardermoen. 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 også i år inn en del interessante saker og 

problemstillinger som ble satt sammen til et underlag. Sakene ble sendt ut til LD som samlet 

dommerne lokalt og flere løsninger ble valgt for å overholde koronareglene. Enkelte LD 

samlet dommerne i små grupper og gjennomførte teamsmøter internt mens andre utvalg 

gjennomførte rene teamsmøter med sine dommere og fikk gått gjennom problemstillingene. 

Tilbakemelding på oppgavene ble sendt Odd Harald som sammenstilte besvarelsene og referat 

er sendt LD og alle dommere.    

 

Kollegahjelp (RUH) 

Forsøksordningen som ble innført i mars 2019 ble utvidet ut 2020. DU mottok 14 rapporter 

som er behandlet og gitt tilbakemeldinger til dommerne. 4 av disse for god og positiv 

bedømming. For det som vurderes til å være enkle regelbrudd ble hver enkelt dommer 

tilskrevet for at vedkommende kan ta til seg velmente råd og vink slik at bedømmelsen videre 

skal kunne bli bedre. For rapporter av mer alvorlig karakter med grove regelbrudd ble 

tilbakemeldingen i tillegg til vedkommende dommer også sendt LD slik at de fikk 

gjennomgått rapporten sammen. 
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Utdanning av nye dommere: 

 

Med Hjerkinn fjellstue som vertskap ble K1 og aut prøven gjennomført i tidsrommet 11-16. 

aug 

K1 i tidsrommet 11-14 aug med 8 oppmeldte kandidater. Det møtte 7 kandidater som alle var 

kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale dommerutvalg. 5 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 2021 Bjørnar Boneng, Cato Jonassen, Geir Stenmark og Hans Einar 

Enoksen i tillegg til FKF DU. 

 

Autorisasjonsprøven 11-16 august ble gjennomført i to grupper, den første gruppen sammen 

med K1   da mange kandidater skulle uteksamineres. Det var oppmeldt 18 kandidater og 17 

kandidater møtte og 12 ble uteksaminert som nye dommere. Gjennomføringen ble gjort etter 

samme mal som tidligere år. Som sensorer bidro de samme som ved K1 i tillegg Jan Terje 

Haugen. 

 

Mona Aakervik gjorde også denne gangen en strålende jobb med påmelding og partioppsett 

under arrangementet. Påmelding som hundeførere ble gjort gjennom DogwebArra 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.  

 

Til tross for utfordrende koronaregler å forholde seg til leverte Hjerkinn fjellstue også denne 

gangen utmerket service med hyggelig betjening, god mat og praktiske rom.  

 

Finansiering dommerutdanning: 

FKF har ikke mottatt noe tilskudd til dommerutdanning for 2020 fra NKK pga NKK’s 

økonomiske situasjon. I budsjett fra NKK er det i 2020-2021 er det satt opp kr 0 i bidrag til 

dommerutdanning. 

Innstilling av dommere til høystatusløp 2021. 

Innstilling av dommere til NM vinter er gjennomført, da arrangementet er avlyst for det 

tidsrom som er terminfestet er dommerne tilskrevet om avlysningen. Prosessen for høstens 

høystatusløp pågår og innstillingen oversendes styret når prosessen er ferdig. 

 

K1 og autorisasjonsprøven 2021. 

Gjennomføring av K1 og autorisasjonsprøven er satt fra 10-15. august med Hjerkinn Fjellstue 

som hovedkvarter.  

 

1.2.3 Rapport Dommerutvalg Apportprøvedommere (DUA)     

Apportprøver  
Det har i 2021 vært avholdt:  

13 stk. 1-dags, mot 9 i 2020  

13 stk. 2-dags, mot 15 i 2020  

1 stk. 3-dags, mot 0 i 2020  

Det har også i 2021 vært en god geografisk spredning på prøvene.  

 

Fullkombinert  
Det har i 2021 vært avholdt:  

16 stk. prøvedager, FK / skog, mot 19 i 2020  

2 stk. prøvedager, FK / høyfjell. Det samme antall som i 2020  



 

19 

3 prøvedager FK / skog ble avlyst  

Det har også her vært en god geografisk spredning på prøvene  

 

Det ble utdannet 10 nye apportprøvedommere i 2021.  

 

Møtevirksomhet:  

DUA har ingen formelle møter, men har internt jevnlig kontakt pr. mail og telefon. Det har i 

2021 vært et Teamsmøte mellom (FKF) Fuglehundklubbenes Forbund og (DUA) 

Dommerutvalg for Apport. Møtedeltagere Hans E Enoksen (FKF), Sigmund Nyborg (FKF). 

Arild Walter Hansen (DUA), Walter Paulsen (DUA), Alexander Kristiansen (DUA). 

Samtaleemne på møtet. På grunn av stor og økende aktivitet innen apportprøvene ønsker FKF 

sammen med DUA å finne gode løsninger for fremtiden, dette med tanke på fremtidig 

organisering, saker til dommersamling, samt revisjon, etc.  

 

Økonomi: DUA søker om kr. 8.000.- i budsjett for 2022 for bruk til å dekke eventuelle 

sensorutgifter ved dommerutdanning. 

Utgifter til den planlagte dommerkonferransen i 2022 kommer i tillegg til dette. 

 

 

1.2.4 Islandsk Utdanningsutvalg – Årsrapport 2020 

 

Det har kun vært en kontakt med Island i perioden. De ønsket eksempler på teorioppgaver fra 

norsk dommerutdanning. Undertegnede fikk eksempler fra Odd Harald Sørbøen, disse ble 

oversendt Islandsk utdanningsutvalg. 

 

Det er for tiden en person som er under utdanning som fuglehunddommer på Island. Einar 

Örn Rafnsson har gjennomført alle formelle punkter i utdanningen og har søkt om å få ha 

endelig praktisk eksamen. Dette vil sannsynligvis bli gjennomført i mars 2022. 

  

Det er også en kvinne som er i starten av utdanningen, Unnur Unnsteinsdottir. Det er noe 

usikkert hvilken fremdriftsplan som foreligger for henne. 

 

 

Ved evaluering anbefales det at denne funksjonen kunne vært ivaretatt av FKF sin 

representant i sentralt dommerutvalg. Begrunnelsen er det begrensede arbeidet funksjonen 

omfatter. 

 

 

1.2.5 Raseutvalget 2020 

Følgende personer har deltatt på RU-møter i 2020;  

NBK Anders Ellefsen, Arne Abel Lunde, Jan Lindstad  

NESK Iver Melby, Terje Samdal, Arne Hovde, Grete Sætrang  

NGK Geir M Søgård, Thomas Tollefsen, Mona Himo Aakervik, Arvid Holme 

NISK Lene Moen, Gisle Sveva, Anders Fledsberg  

NMLK Harald Bruflot, Mats Jacob Bjerke  

NPK Sven-Tore Kittilsen, Rune Hoholm  

NVK Anders Simensrud, Marius Kjønsberg. Trude Lien, Geir Sve  

NWK Gjermund Strømnes  

 

Marius Kjønsberg (NVK) var leder 1.halvår og ble erstattet av daværende nestleder Thomas 

Tollefsen (NGK). Thomas Tollefsen og ny nestleder, Geir Sve (NVK) ble valgt ved 

akklamasjon under møte 25.5. Sekretær i Fuglehunden, Hanne Fevik, er sekretær i RU. FKF 

deltar på RU-møter, og i 2020 har Elisabeth Kallevig, Hans Einar Enoksen og Torstein Dehn 

vært representanter.  
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Det er avholdt 5 RU-møter i 2020, 4 av disse ble arrangert elektronisk. Fysisk møte ble 

avholdt i tilknytning til Dommerkonferanse i januar. Grunnet Covid-19 ble Fuglehundtinget 

ikke avholdt, og RU har derfor kun hatt et fysisk møte.  

 

RU har i 2020 arbeidet med flere saker, sakene ligger i referatform under FKF sine sider. 

RU/FA arrangerte, med stor suksess, felles avlskonferanse på Gardermoen i januar 2020. Det 

er etablert en gruppe ansvarlig for uttrekk av data; RU Datagruppa. De har ikke hatt noen 

oppdrag i 2020.  

 

RU takker raseklubber, FKF og NKK for samarbeidet. 

 

 

1.3 ÅRSBERETNING FRA FASTE KOMITEER    

 

1.3.1 Derbykomiteen   

 

Norsk Derby (ND) gikk av stabelen 25-27. september 2020. Hovedkvarter var Hjerkinn 

Fjellstue. 

Derbykomitéen for 2020 har bestått av Mona Aakervik, Rune Frankmoen og Morten Risstad 

(leder). Forberedelsene til prøven har i hovedsak foregått digitalt. Samarbeidet i komitéen har 

vært meget godt, både i forkant av prøven og under selve arrangementet. Teknisk arrangør var 

Norsk Pointerklub (NPK), som gjorde en upåklagelig jobb og bidro til at arrangementet forløp 

uten vesentlige problemer. 

Informasjon til deltakerne før og under arrangementet ble formidlet via FKFs websider. 

Komitéen rapporterte løpende fra søndagens finale via NDs Facebook-side. 

Korona-situasjonen skapte adskillig usikkerhet omkring avviklingen av årets Derby. Av til 

sammen 296 påmeldte klarte 100 unghunder kvalifiseringskravet og 92 møtte til fredagens 

kvalifisering. Værforholdene varierte gjennom helgen. Fredag var forholdene gode, med 

relativt god uttelling i form av antall premier. Lørdag var det snøstorm og meget krevende 

forhold, som førte til at kun én hund kom på premielista. Under søndagens finale fikk vi tåke 

og det ble lengre mellom rypene enn ønskelig. Finalen gikk i Gåvålia og ble dømt av Sigmund 

Nyborg og Robert Veseth. De gjorde sitt beste for å få hundene i fugl, og etter en lang dag 

stod Balbergkampens Ipa (e/f: Jon-Amund Pabsdorff) igjen som vinner. 

Norsk Derby 2020 ble et minneverdig arrangement for oss i komitéen. Vi vil gjerne takke 

deltagere, dommere, sponsorer, FKF og NPK for sine bidrag. 

Premierte i ND finale 2020: 

 

1. pr ND Finale: IS Balbergkampens Ipa, e/f: Jon-Amund Pabsdorff 

2. pr ND Finale: Storbakken's Ks Nixon, e/f: Roger Hermanstad 

 

 

1.3.2 Fagkomiteer (FK): 

Fuglehundklubbenes FK for høyfjell, skog- og lavlandsprøver   

Fagkomiteen for høyfjell / lavland / skog (FK)arbeider etter følgende retningslinjer: 

- 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. 
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Sammensetning FK høyfjell / lavland / skog i perioden: 

Petter Elvestad, Stein Sorknes, Morten Risstad (vara) og Nils B. Skaar (leder). Vara har 

deltatt i behandlingen av sakene. 

Komiteen har i perioden behandlet og levert dom i 5 saker. To dommer har blitt anket uten at 

dom har blitt endret. Koronatiltak har hatt innvirkning på antall prøver og antall startende, noe 

som kan være årsak til det lave antallet saker til behandling. 

Komiteen har som tidligere lagt vekt på at samme forseelse skal ha samme innstilling til dom, 

også over tid.  

 

Oversikt over konkluderte saker i perioden: 

Uønsket adferd mot annen hund:  3 

Hund jager rein / rådyr:   2 

Oversikt over behandlede saker 2011 – 2019: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Interesse for / 

angrep på sau 

5 3 3 0 1 1 0 0 3 0 

Interesse for / 

angrep på rein 

2 1 0 2 1 1 0 1 1 2 

Uønsket adferd 

mot annen hund / 

person 

2 6 2 3 3 4 (1) 8 4 3 3 

Klage på 

dommer / 

dommeravgjørels

e 

0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 

Rapport på 

deltager 

0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 

 

Komiteen har vært enstemmig i alle avgjørelser.  

 

 

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver     

Komiteen har bestått av: 

Glenn Olsen 

Rune Brenna 

 

Fagkomiteen for kombinertprøver skal behandle og innstille til vedtak overfor NKKs 

jakthundkomite(NJK) på saker som gjelder tolkning av- og brudd på regelverket for 

jaktprøvereglementet generelt og da spesielt for kombinertprøvene. 

 

Fagkomiteen har hatt en sak til behandling i 2020-2021 som gjelder klage på dommerens 

kritikk fra deltaker på en apportprøve. Fagkomiteen har behandlet saken og har levert 

innstilling til vedtak.   

NKKs Jakthundkomite vedtok å følge Fagkomiteens innstilling til vedtak. 

 

 

1.3.3 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 2020/2021 

Komiteen er representert av: 

Knut Fredheim 

Olaf Dobloug 

Ola Øie (leder) 
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Komiteen hadde et formøte før det årlige møtet med Statskog. Det årlige dialogmøtet med 

Statskog ble gjennomført på teams den 25/2-2021. 

I dette møtet orienterte Knut Fredheim om hoveddelene i FKF sin aktivitet på Kongsvold og 

kontrakten ble gjennomgått. Punkter å merke seg er at på grunn av at terrengene befinner seg i 

to kommuner må det søkes Miljødirektoratet om felling. De har varslet at felling av fugl ikke 

er selvsagt for fremtiden. Det kan derfor være en løsning å kun søke en kommune om felling. 

Da må det i forkant bestemmes finaleterreng. 

Leder i komiteen skulle forsøke å møte representant for Nasjonalparkstyret og ha en dialog. 

Møtet ble gjennomført den 27 september.  

Komiteen ved leder vil møte i Nasjonalparkstyret den 4. oktober for å informere om 

aktiviteten på Hjerkinn/Kongsvold. 

Statskog er tilfreds med samarbeidet med FKF og tilbakemeldingene om det nye 

dressurområde på Hjerkinn er meget positive. 

Kontrakten skal reforhandles i 2022. 

 

 

 

 

1.3.4 Lavlandskomiteen   

Lavlandskomiteen har i 2020/21 bestått av: Bertil Nyheim, Oddgeir Andersen, Siri Sjurseth, 

Torstein Dehn (FKF) og Pål Pettersen. Følgende endringer har blitt gjort i løpet av året. Siri 

Sjurseth (VFK) har kommet inn i komiteen, og Oddgeir Andersen har gått ut av komiteen. Ny 

leder av Lavlandskomiteen er Pål Pettersen (ØFK) i fra medio september.  Vi ønsker å takke 

Oddgeir Andersen for sitt bidrag. 

LK har hatt et betydelig antall nettmøter i løpet av året.  Både agenda og hyppighet på møtene 

var noe beskjedent i starten på året, men da avslagene fra Miljødirektoratet (MD) om å sette ut 

fugl kom i slutten av mai, til tross for gjentatte advarsler om konsekvenser av et vedtak som 

kom såpass sent, så mobiliserte vi oss. Det har vært en krevende og hard prosess med mange 

fellesmøter for å komme med tilsvar, handling på avslagene og flere møter med direktoratet 

og Klima- og miljødepartementet (KLD). 

 

Miljødirektoratet avslo 27 mai alle søknader om utsetting av fugl for 2021. FKF/LK påklaget 

vedtaket på vegene av alle klubbene. Under prosessen påpekte vi at saksbehandler kunne være 

inhabil i saken, noe departement gav oss medhold i. Behandlingen av våre søknader måtte 

derfor gjøres på nytt.  Med nye saksbehandlere øynet vi derfor håp. Dessverre ble det avslag 

nok en gang, fredag 13 august. Avgjørelsen ble igjen påklaget, men MD opprettholdt sitt 

vedtak og anken ble da oversendt departementet for endelig avgjørelse. Den 27 august 

omgjorde KLD miljødirektoratets vedtak slik at at alle som hadde søkt fikk tillatelse til å sette 

ut fugl for sesongen 2021. Tillatelsene er gitt med et forbehold om at MD og Mattilsynet 

bestiller en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø om konsekvensene av å sette ut 

lavlandsfugl. Rapporten er ment å skulle være tilgjengelig før vedtak for sesongen 2022 fattes. 

 

Det er sendt ut en påminnelse til alle lavlandsklubbene at de fyller ut oppfluktsskjema og 

registrering av fugl under lavlandsprøvene i henhold til Lavlandsinnstruksen. Disse skal 

sendes leder i L.K som sammenstiller dette og sender en konsolidert rapport til FKF. 

FKF har etablert en gruppe av personer fra fuglehundmiljøet som representerer forskjellig 

kunnskap som biologi, oppdrett og hold av fugl, byråkrati, juss og annen relevant erfaring for 

å utarbeide et forslag og anbefaling til Fuglehundtinget 2021. Anbefalingene blir vurdert av 

LK i henhold til sitt mandat før det blir styret i FKF som igjen legger frem et forslag for 

Fuglehundtinget. Det er liten tvil om at lavlandsaktiviteten har en meget usikker fremtid slik 

situasjonen er nå. 
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LK ser at det vil være store utfordringer i tiden som kommer for vår aktivitet. Vårt fokus vil 

være å arbeide for å få lov til å fortsette med dette i flere år fremover. Vi ønsker en mer 

strukturert komité som vil utarbeide en fast agenda for våre møter, med et møtereferat etter 

hvert møte. Dette vil tre i kraft i løpet at 2021 

 

 

1.3.5 RAPPORT FRA FKF VM KOMITEE 

Grunnet Covid-19 pandemien ble det ikke arrangert VM for stående fuglehunder i 2020. 
 

 

 

1.4 RESULTATER HØYSTATUSLØP OG VM 

 

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET 2020):   

Teknisk arrangør Nordenfjeldske Fuglehundklubb 

Finaledommere  Knut Steinar Skiple og Hans Øygarden 

Vinnerlag 

 

Vinner av Høyfjellspokalen 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Gordonsetter 

 

GS Soknahåggån’s L Frisk 

E/F: Bjarne Engen 

GS Tveråhaugens D.S. Oskar 

E/F: Agnar Svendsen 

GS Tøfteaasen’s Pia 

E/F: Robert Aas 

 

NM INDIVIDUELT HØST 2020  

Teknisk arrangør Nordenfjeldske Fuglehundklubb 

Finaledommere  Bård S. Berntsen og Arild Skeivik 

Finaleresultat 

 

 

 

1. VK Finale 

ES Berkjestølen’s Kira 

E/F: Kristin Watle/Bjørn Watle 

2. VK Finale 

IS «US» Tixi 
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E/F: Hege Olsen/Andreas Bjørn 

 

 

 

 

NM SKOG 2020:   

Teknisk arrangør NVK Avdeling Trøndelag 

Finaledommere  Jørn Åselid 

Jørn Gunnar Bowitz 

Mona Aakervik 

Finaleresultat  1. VK NM Finale 

IS Hercule des Soricieres du Sancy 

E/F: Lene Moen/Trygve Moen 

2. VK NM Finale 

IS IM-Tjupnoi 

E/F: Ronny Jørgensen 

 

3. VK NM Finale 

IS Bjerkaasen’s BES Toxic 

E/F: Hege Olsen/Anderas Bjørn 

 

 

NORSK DERBY 2020:   

Teknisk arrangør Norsk Pointerklub 

Finaledommere  Robert Veseth og Sigmund Nyborg 

Finaleresultat  Nr. 1 Norsk Derby finale  

IS Balbergkampens Ipa 

E/F: Jon Pabsdorff 

 

Nr. 2 Norsk Derby finale 
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ES Storbakken’s Nixon 

E/F: Roger Hermanstad 

 

 

 

 

 

 

UNGHUND GRAND PRIX 2020:   

Teknisk arrangør Telemark Fuglehundklubb 

Finaledommere  Arild Skeivik og Kyrre Rørstad 

Finaleresultat  Nr. 1 Unghund Grand Prix 

ES Cometdiadam’s Diana 

E/F: Robin Johansen 

 

NM-LAG LAVLAND 2020:  

Teknisk arrangør Vestfold Fuglehundklubb 

Finaledommere  Rune Nedrebø og Øystein Heggelund Dahl 

Vinnerlag 

 

Vinner av Lavlandsfatet 

 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Engelsksetter 

 

ES Sjokolaisen av Skåpleinun 

E/F:Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth 

ES Vigdaætta’s Ike 

E/F: Jørn Standal 

ES Hågakollen’s Fauna 

E/F: Geir Pedersen 

NM LAVLAND 2020:  

Teknisk arrangør Vestfold Fuglehundklubb 
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Finaledommere  Oddmund Sordal og Lasse Kvam 

Finaleresultat  1. VK NM finale 

ES Heegårds Zuki 

E/F: Frank Robert Brekke 

 

 

2. VK  NM finale  

B Orreskoens E-Lisa 

E/F: Anders Ellefsen 

 

3. VK NM finale 

ES Valera’s Østavind 

E/F: Randi Halvorsen/ Rune Magnussen 

 

4. VK  NM finale  

KV Ganjo’s Hector 

E/F: Espen Halvorsen 

 

5. VK  NM finale  

P Storskartindens Ross 

E/F: Terje Hessevik 

 

 

NORSK UNGHUNDMESTERSKAP LAVLAND 2020:    

 

Teknisk arrangør Østfold Fuglehundklubb 

Finaledommere: Lone Gudim og Erik Slommerud 

Finaleresultat: 1. pr NUL finale 

ES Løvåsmyra’s D Easy  

E/F: Heidi Ustvedt 

 

2. pr NUL finale 

ES Høgmyrstuas Abigail 

D/F: Erik Johansen 
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3. pr NUL finale 

ES Hommelfjellets Ciff 

E/F: Astri Norøy 

 

4. pr NUL finale 

P Rappjordets Nisi 

E/F: Aud Karin Brekke/Øystein Dahl 

5. pr NUL finale 

ES Jøtulhåggets Baron av Viroas 

E/F: Helge Kristiansen 

 

 

NM LAG VINTER 2021:   

Avlyst pga coronapandemi. 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen FK 

 

NM VINTER 2021:  

Avlyst pga coronapandemi. 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen FK 

  

ARCTIC CUP 2021:  

Avlyst pga coronapandemi. 

Teknisk arrangør Vest-Finnmark Fuglehundklubb 

 

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2021:  

Avlyst pga coronapandemi.   

 

Teknisk arrangør Vestlandets Fuglehundklubb og  

Agder Fuglehundklubb 
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ÅRETS HUNDER 2020  

Vinner Norgescup 2020 

Nr 1  

 

Navn ES Sjokolaisen av Skåpleinun 

Regnr NO41567/17 

Født 14/5-2017 

Klasse VK 

Mor Sørbølfjellets Luca 

Far Miro 

Eier Bjørn og Siri Kulberg Sjurseth 

 

Nr 2  

 

Navn: IS C.IT. NJCH NUCH NMFHh-

18 Vestvillas Dft Vestavind 

Regnr: NO49032/13 

Født: 3/7-2013 

Klasse:  VK 

Mor Frida av Miessevarri 

Far Jerkaasens Bk-Triac 

Eier: Randi Halvorsen og Rune 

Magnussen 

 

Nr 3   

  

Navn: ES NUCH NJCH Valera’s 

Østavind 

Reg nr: NO34959/14 

Født: 26/2-2014 

Klasse:  VK 

Mor Jøldalens Festlig 

Far Epleskogens Adam 

Eier: Randi Halvorsen og Rune 

Magnussen 
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Vinner Årets Unghund 2020 
 

Nr 1   
 

Navn: P Heimgaard Sammy D 

Reg nr: NO31139/19 

Født: 6/10-2018 

Klasse:  UK 

Mor Høytjønnas Kadra 

Far Jimrypas Ios 

Eier: Terje Nordheim 

     

 

 

Nr 2   

 

Navn: Albergkampens Ipa 

Reg nr: NO35121/19 

Født: 16/2-2019 

Klasse:  UK 

Mor: Balbergkampens Freia 

Far: Imingens Pn Vegas 

Eier: Jon Amund Pabsdorff 

 

Nr 3    

 

Navn: ES Storbakkens KS Nixon 

Reg nr: NO43843/19 

Født: 20/2-2019 

Klasse:  UK 

Mor: Nyheimgutens Kuli 

Far: Valeras Hi-Strå 

Eier: Roger Hermanstad 

 

 

Oslo, 13. september 2021 
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Hans Einar Enoksen            Knut Fredheim    Tore Paulshus                      

   

      

Torstein Dehn   Gry Eriksen    Sigmund Nyborg 
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SAK 2 – REGNSKAP 01.04.20 – 31.03.2021 
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Balanse 2020-2021 
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2020 – 31.03.2021 
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SAK 3 - FORELAGTE SAKER 

Sak 3.1 Honnørdommerstatus 
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FKF styrets vurdering: 

Styret i FKF mener forslaget bør justeres før det eventuelt blir stemt over. Dette med 

bakgrunn i hvordan dommerutvalgene er organisert. Det er de som sitter i lokale 

dommerutvalg som deltar på sentrale dommerkonferanser. Det vil derfor være naturlig at en 

honnørdommer eventuelt deltar på lokale dommerkonferanser. 

 

 

FKF styrets forslag til vedtak:  

FKF styret overlater til Fuglehundtinget å vurdere saken 

 

 

Sak 3.2 FKF Fase I, II og III instruktørutdannelse 

 

Det nyoppnevnte Instruktørutvalget, sammen med to Fase 3 instruktører, har gjennomgått 

kriteriene for å delta på Fase 1 og Fase 2 kurs. Nedenfor er nytt utarbeidet forslag. Vi har 

samtidig satt opp et forslag til kriterier for Fase 3 instruktører.  

Alle kriteriene er utarbeidet med fokus på å sikre kvalitet på FKF-instruktører, samt klargjøre 

retningslinjene for Fase 3 instruktørenes arbeid.   

  

Det er et overordnet mål at FKF instruktørene skal inneha god faglig tyngde og utøve sine 

verv i henhold til de lover og normer som gjelder. Kurs og aktiviteter skal avholdes på en slik 

måte at det ivaretar fuglehundsportens omdømme.  

 

FKFs instruktører skal være medlem av FKF tilsluttet klubb.  

Alle kandidater må være anbefalt av FKF tilsluttet klubb, og anbefalingen skal sammen med 

kandidatens hunde-CV oversendes FKF v/Instruktørutvalget.  

 

Formål:  

Formålet med instruktørutdanningen i Fuglehundklubbenes Forbund er å utdanne lokale 

instruktører til sine egne klubbers arrangement for å bedre jakthunden, hundeholdet og deres 

omgivelser i samfunnet. Etter endt utdanning må kurseleven skrive «Standardavtale for lokale 

instruktører i FKF» med en medlemsklubb i FKF før autorisasjon gis.  

Opptakskriterier:  

Hver klubb starter utdanning etter behov og kandidatene tas inn for opplæring og evaluering. 

Videre utdanning kan avsluttes dersom kandidaten viser seg uegnet. Avsluttes kandidaten skal 

dette være saklig begrunnet. Kandidaten skal tas opp til utdanning på bakgrunn av kjennskap 

til personen og vedkommendes omdømme i det lokale miljøet. Klubb som melder opp 

kandidater utenfor sitt geografiske område skal innhente uttalelse fra lokal klubb. Ved 

uenighet om oppmelding av en kandidat avgjøres saken av styret i FKF.  

 

For å kunne bli anbefalt som Fase 1 instruktør skal kandidaten; 
 

Instruktører for grunnleggende dressurkurs. Bygger på teoretisk og praktisk utdanning og med 

bestått evaluering og anbefaling fra instruktør.  
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Opptakskrav:  

- Anbefaling fra lokal klubb. 
- Aldersgrense 18 år.  
- Ha erfaring fra jaktprøver med egendressert hund samt ført egendressert hund til premie på 

en FKF/NKK anerkjent bruksprøve. 
- Ha jakterfaring. For å bli utnevnt som Fase 1 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs 

Fase 1- Fuglehundens Grunndressur. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å 
bedømme faglig dyktighet, også vurdere kandidatenes personlige egnethet som instruktør. 

Kurset består av 24 teoritimer undervisning, egenpresentasjon og praktisk evaluering. Det må 

påregnes selvstudium ut over klasseromsundervisning. Ved gjennomført kurs skal kandidaten 

anbefales / ikke anbefales av instruktør.  

Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert 

Fase 1 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis.  

For å kunne bli anbefalt som Fase 2 instruktør skal kandidaten; 

Kan avholde kurs i spesifikke jaktformer for fuglehunder. Opptakskrav:  

- Anbefaling fra lokal klubb – aldersgrense 18 år. 
- Være autorisert Fase 1 instruktør. 
- Ført egendressert hund til jaktprøvepremiering på fuglehundprøve. 
- Ha god jakterfaring.  
- Ha vært instruktør på dressurkurs.* 
- Ha vært hjelpeinstruktør på feltsamlinger.* 

*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF. 

For å bli utnevnt som Fase 2 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs Fase 2 - Føring av 

hund i felt. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å vurdere faglig dyktighet, 

også bedømme kandidatenes personlige egnethet som instruktør.  

 

Bestått NKK trinn I, NJFF grunnkurs hund eller autorisert fuglehunddommer regnes som 

tilsvarende bakgrunn og kvalifiserer til opptak, ved oppfyllelse av opptakskriterier.  

Instruktørutdanning Fase 2 gjennomføres for kandidater som har gjennomført og bestått Fase 

1 eller tilsvarende utdanning. Kurset består av en teori- og praksisdel. Kurset skal inneholde 

inngående kunnskap om jakt med fuglehunder, prøver og jaktform, samt praktisk 

gjennomføring av en treningssamling for fuglehunder. Etikk og moral ved jaktformen, samt 

bevisst holdning til det å være instruktør er også sentral del av utdanningen. Ved gjennomført 

kurs skal kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør.  

Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert 

Fase 2 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis.  

Kravene, både for Fase 1 og Fase 2-kandidater, kan gis dispensasjon av 

Instruktørutvalget. 

 

 

 
 



 

42 

For å kunne bli anbefalt som Fase 3 instruktør skal kandidaten; 

Fase 3 instruktører er et fagutvalg bestående av utvalgte Fase 2 instruktører. Utvelgelse er 

basert på spesiell egnethet og erfaring. Godkjente Fase 3 instruktører kan avholde 

instruktørkurs Fase 1 og 2.  

Opptakskrav: 

- Inneha Fase 1 og Fase 2 autorisasjon. 
- Personlig egnethet med tanke på formidling og forståelse av hund – Godt omdømme. 
- Lang og bred erfaring fra jakthundinstruksjon. 
- Anbefaling fra lokal klubb. 
- Ha lang jaktlig erfaring med stående fuglehund.  
- Inneha jegerlisens. 
- Ha ført egendresserte hunder til jaktpremier for stående fuglehund.  
- Hatt/vært ansvarlig for flere dressurkurs de siste 5 år.* 
- Hatt/vært ansvarlig for flere kurs på felt/føring av hund i fjellet de siste 5 år.* 

*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF.  

 

Kandidater som anbefales av instruktør fra sitt Fase 2 kurs og som godkjennes av FKF styre 

kan bli Fase 3 instruktører.  

Anbefalte kandidater godkjennes av FKF styret og tilsendes instruktørbevis.  

 

FKF styrets vurdering: 

Styret har vurdert innkommet forslag og mener det er positivt.  

Styret mener det er behov for innskjerping. 

 

FKF styrets forslag til vedtak:  

Instruktørutvalgets forslag vedtas.  
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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 1.4.21-31.3.2022 
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SAK 6 - VALG 

På grunn av at Fuglehundtinget 2020 ble utsatt på grunn av Covid 19 har valget blitt fryst og 

valget for 2020 er gjeldende for 2021. Se årsberetning for 2020. 
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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) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. 

Utmeldingen har virkning fra årsskiftet 

b) Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem 

dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at 



 

51 

Fuglehundtinget fattet sitt vedtak 

c) 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) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å 

undertegne protokollen fra møtet 

c) 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. 
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§ 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. 
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