PROTOKOLL FRA
Fuglehundklubbenes Forbunds Representantskapsmøte på Garder - 7.juni 2008

Valg av ordstyrer, referenter og tellekorps:
Ordstyrer: Kåre Norum
Referent: Marte Ottesen, Mikkel Lyngar
Tellekorps: Mette Waaler, Svein Roska og Robert Brenden
Protokoll: Roy Robertsen og Stein Helge Østerli
Stemmetall ble gjennomgått og totalt var det 149 stemmeberettigede i salen , inkludert fullmakter.
NWK,Agder,Hallingdal,Romerike,Salten,Tromsø og Vestlandets FK møtte via fullmakt.
Buskerud JFF, Gudbrandsdal FK,Nord-Troms FK,Ofoten FK,Rogaland FK,Rana JFF-fg,Sør-Varanger
JFF, Tromsø Hundeklubb-fg, VefsnJFF-fg, Vest-Finnmark FK og Østerdal FK møtte ikke

Innkalling og saksliste godkjennes av RS uten innvendinger.

Sak 1. Årsberetning
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets sammensetning, utvalg og komiteer: Rettelse navn Derbykomiteen 07: Svein Bøe rettes til
korrekt navn Svein Bogen.
Møtevirksomhet: Ingen bemerkninger.
Tilsluttende klubber og æresbevisninger: Ingen bemerkninger.
Informasjon styrets arbeid: Ingen bemerkninger.
Økonomi: Ingen bemerkninger.
6.1 Faste oppgaver: ingen bemerkinger
6.2. Årsberetning faste utvalg: Utstillingsutvalget : Innsigelse fra Anne Cathrine Frøstrup: NJFF må i
framtiden søke om utstillinger gjennom FKF, slik at Utstillingsutvalget raskt får en oversikt over hvem
som søker hvor og når, og derved slipper mye ektraarbeid. FKF styre repliserte om at dette er en sak
som det arbeides med. –Ellers ingen innsigelser til de ulike utvalg.
6.3. Forhold til myndighetene: Spm. fra salen - er det FKF eller NKK som er forhandlingspartner når
det gjelder Kongsvoll/Hjerkinn. FKF styreleder informerte om at det er formelt sett NKK som er
forhandlingspartner og økonomisk ansvarlig. KH komiteen består av 3 medlemmer fra FKF og to fra
NKK6.4. Derbykomiteen: Ingen bemerkninger.
6.5. Jaktprøver og kvalitetssikring: Det bemerkes fra salen at det utdeles prosentvis flere 1.ak skog
enn i de andre prøveformene. Svar: foreløpig for lite tallmateriale for å kunne trekke noen
konklusjoner. Videre bemerkes at statistikken ikke forteller noe om antall fugler totalt.
6.6. Samordningsutvalget: Spørsmål fra salen: Hvem oppnevner medlemmer til SU? Svar fra styret:
På forslag fra klubbene. Bemerkning fra Iver Melby: ønsker flere medlemmer inn i SU
6.7. FKF på internett: Ingen bemerkinger
6.8. Ulike saker:
- Aversjonsdressur – samarbeid NJFF/FKF : Ingen bemerkninger
- Jakthunddivisjonen: Harald Bruflot tar opp tre punkter som han mener FKF må ta tak i, dette er saker
som FKF RS tidligere har gitt tilslutning til at det skal jobbes med.
# Aktivitetsavgiften
#Grunnkontigenten til NKK.
#Hundesport
. Det bemerkes at eksempelvis aktivitetsavgiften hadde sin opprinnelse i dekning av oppgaver som
NKK utførte men som i dag klubbene selv utøver. Videre fremmes ønske om å kunne reservere seg
fra å få ”Hundesport”.
Nils B Skar kritisk til at FKF ikke har tatt tak i Hundesport og akt.avg all den tid dette ble vedtatt på
FKF RS 2007.

Replikk fra FKF Styre ved Per Bergan: FKF har prøvd men ikke medhold innen JD når det gjelder
Hundesport. Ang aktivitetsavgiften så var det ovenfor NKK RS fremmet forslag både fra Elg og NESK,
innad i JD ble det besluttet at Elg skulle fremme dette . Under NKK RS trakk Elg dette forslaget - noe
som er sterkt beklagelig
Anne Cathrine Frøstrup informerte om at JD har skapt en sterk blokk og at det anmodes om å jobbe
samlet slik at man framover skal ha god gjennomslagskraft i NKK.
Anmodning til nye styre om å jobbe sterkt mot NKK når det gjelder Hundesport , penger til
dommerutdannelse.
-Samarbeidspartnere: Ingen bemerkninger
- VM 2007 i Belgia: Ingen bemerkninger
- Revisjon jaktprøvereglene: Se sak 6.1.
7. Høystatusløp: Arctic Cup er utelatt og må tas inn for 07 og 08.
Sak 2. Regnskap – Godkjent i RS

Sak 3. Kontingent:
RS fulgte styrets innstilling om å endre kontingenten fra kr 13 til kr 15 pr klubbmedlem.

Sak 4. Budsjett:
Under Budssjett ble det stilt spm angående utgifter til dommerutdannelse. Robert Kristiansen
bemerket at det i et år med bortfall av støtte til dommerutdannelse fra NKK var vel ekspansivt med den
aktivitet som det er lagt opp til.
Tom Erik Øygården stilte spm om det var vurdert en felles dommerkonferanse for alle disipliner.
Jon Ivar Søhus repliserte på vegne av DU at den planlagte aktivitet for 2008 er grunnet langvarig
anmodning om harmonisering på både lavland og skog, - og ikke på grunn av regelverksendringer.
RS vedtar følgende endringer:
Inntekter:
Medlemskontingent endres fra 185.000,00 til 220.000,00 (skyldes økning i kont. Ref sak 3.)
Totale inntekter drift endres dermed fra 405.000,00 til 440.000,00
Sum inntekter totalt endres dermed fra 540.400,00 til 575.400,00
Utgifter:
Samlet dommerfond endres fra 450.000,00 til 400.000,00
Sum utgifter bli dermed 775.000,00
Driftsresultat: -199.000,.
Budsjett enstemmig vedtatt

5. Valg.
Det var innkommet følgende forslag fra klubbene:
Nils B Skaar - styremedlem foreslått av Nordenfjeldske FK
Cato Jonassen -styremedlem
NVK og NPK
Kjell Enberget - styremedlem
NVK
Tor Steigedal - styremedlem
NESK
Marte Ottesen -leder
NESK

Kåre Norum

- leder

Randsfjord FK

Robert Kristiansen fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteens innstilling som var enstemmig:

Leder Kåre Norum 1 år
Styremedlem Marte Ottesen 1 år – ikke på valg
Styremedlem Mette Waaler 2 år gjenvalg
Styremedlem Nils B Skaar 2 år ny
Styremedlem Cato Jonassen 1 år ny
Varare. Tor Einar Jørgensen 1 år gjenvalg
Vararep. Kjell Enberget 1 år ny
Revisor Kjell Hesjedal 1 år - ikke på valg
Robert Kristiansen kom på vegne av valgkomiteen med en henstilling om at man ikke skulle komme
med benkeforslag på ikke foreslåtte kandidater , dette for å ha noe bedre forutsigbarhet og mer
demokratisk , da alle klubber på forhånd skal ha hatt en reell mulighet til å vurdere aktuelle kandidater.
Leder: Marte Ottesen trakk sitt kandidatur.
Kåre Norum - 1. år – ny som leder – enstemmig valg
Styremedlem: Marte Ottesen - 1 år – ikke på valg
Styremedlem: Mette Waaler – 2 år.
Benkeforslag fra Ransfjord FK: Tor Steigedal
Mette Waaler ble gjenvalgt med 93 mot 41 stemmer.
Styremedlem: Nils B. Skaar – 2 år - Ny- enstemmig valgt
Styremedlem: Cato Jonassen – 1 år – Ny – enstemmig valgt
Vararepresentant: - 1. år
Foreslått av valgkomite: Tore Einar Jørgensen
Benkeforslag fra Ransfjord FK Tor Steigedal
Tor Steigedal ble valgt med 67 mot 46 stemmer.
Vararepresentant 1. år Ny
Foreslått Valgkomite: Kjel Eneberget
Foreslått Norsk Gordonsetterklubb: Tor Einar Jørgensen
Kjell Enbeberget ble valgt med 84 mot 42 stemmer
Revisor: Kjell Hesjedal – 1 år – Ikke på valg.
FKF styre 2008:
Leder: Kåre Norum 1 år
Styremedlem : Marte Ottesen 1 år
Mette Waaler 2 år
Nils B Skaar 2 år
Cato Jonassen 1 år
Vara.rep
Tor Steigedal 1 år
Kjell Enberget 1 år

Sak 5.2 Valg av valgkomite
Frank Øvrewall valgt i 2007 for 2 år

Robert Kristiansen valgt i 2007 for 2 år
Per O. Bergan – Enstemmig valgt for 2 år

Sak 6. Forelagte saker
Sak 6.1 Revisjon av prøvereglene
Fredag kveld hadde det vært en uformelt formøte hvor sak 6.1 ble gjennomgått og drøftet.
Forslag 1 - NISK – forslag om å endre 3 setning (setning uthevet) og 9 setning (setning uthevet)
til: Forslag 2, ble endret/justert under møtet.
Prøvens leder og NKKs representant, eller vararepresentant kan ikke være samme person.
Begrunnelse: Det har forekommet at NKKs vararepresentant og prøveleder har vært samme person.
Vedtak: Enstemmig vedtatt..
Forslag 2 – NISK.
Dommer, eller dommerelev kan ikke bedømme hund i eget, ektefelle, samboers eller andre
medlemmer av husholdets eie eller føre egen hund til bedømmelse når de selv dømmer.
Begrunnelse: Det har vært episoder der dommere har dømt samboers eller sin ektefelles hund. NKK
har klart gitt til kjenne at dette ikke er ønskelig. Siste del kan tolkes slik at man ikke kan stille samme
dag som man dømmer. Dette kan tolkes slik at dagen ikke kan deles i to på skogsfuglprøver (4), der
dommer kan stille egen hund samme dag som han dømmer.
Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer.

1.2. DELTAKELSE.
Hunder.
Forslag 3 – NVK – nytt avsnitt under punktet. TREKKES.
Forbud om å stille diegivende tisper som har valper under 8 uker samt tisper som er mer enn 5 uker
drektige (koordinere slik at de nye utstillingsreglene og prøvereglementet er likt).Her er det vedtatt nye
regler NKK HS.
Forslaget ble trukket under møtet (NKK har strengere regelverk).

Påmelding.
All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må
være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre
sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema,
mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven,
skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 4 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb.
Reglene for påmelding må endres i tråd med dagens praksis.
Begrunnelse: Alle jaktprøver kjøres nå via NKK’s DogWeb Arra og påmeldingsrutinene må tilpasses
dette.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Påmeldingsavgift.
Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.
Forslag 5 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb.
Hele avsnittet påmeldingsavgift bør fjernes.
Alle norske deltagere er nå medlemmer i en klubb og dermed også i NKK. Dette sjekkes nå
automatisk gjennom DogWeb Arra. Utenlandske er det umulig å kontrollere i hht paragrafen. Denne
kan derfor fjernes

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

·
·

1.3. DOMMERE.
Oppnevnelse av dommere.
Dommerplikter.
Dommeren skal:
Påse at førers navn og hundens ID-merking er angitt på kritikken og kontrollere
dokumentasjon på ID-merking.
Under prøven bedømme hundens prestasjoner.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillendearbeide, kan dommer avbryte prøven.
Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra
Norge skal være autorisert i det land vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta initiativet til
å overføre sin autorisasjon.
Regodkjenning.
Se også ”kommentarer” pkt 13.
Forslag 6 - NISK – forslag om å fjerne de to nederste avsnittene. Avsnittene er uthevet.
Opprettholdelse av dommerautorisasjon og Regodkjenning punktene fjernes
Begrunnelse: Regelen praktiseres ikke. Slettes fra regelverket. Alternativt så settes det inn en
oppfordring til dommere til å dømme og delta ofte fordi dette hever kvaliteten på dømmingen.
Vedtak: Forslaget falt mot 15.. stemmer.

Forslag 7 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb. Første avsnitt under dommerplikter bør endres til:
Påse at førers navn og hundens reg.nr er angitt på kritikken å foreta stikkprøver på dokumentasjon av
dette.
Det er dette som skjer i virkelighetens verden. I reglene i dag står det ID-merking. Dette er noe helt
annet og lar seg ikke i praksis sjekke uten store kostnader.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Forslag 8 - FKF\s dommerutvalg – nytt punkt – HABILITET. Blir forslaget vedtatt så må den
eksisterende bestemmelsen om forbud mot å dømme hund i eget eie i Fellesbestemmelsene
1.1.under punkt ”Ledelse av prøven” strykes.
Inhabilitet
Dommer kan ikke dømme:
- hund som eies av dommeren selv
- hund som eies eller føres av en som dommeren er i slekt eller svogerskap med i oppstigende eller
nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
- hund som eies eller føres av dommerens ektefelle, samboer eller forlovede
Videre er en dommer inhabil til å dømme når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om bedømmelsen
kan innebære en særlig fordel eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har
en nær eller personlig tilknytning til.
Inhabilitetsspørsmål avgjøres av prøvens ledelse.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at dommerens tilknytning til deltaker
eller hund ikke vil kunne påvirke vedkommendes bedømmelse."
Vedtak: Forslaget falt mot 1 stemme.
Forslag 9 - Telemark Fuglehundklubb – nytt avsnitt i punkt 1.4 – evt. vedtak tilpasses i tekst.
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.

Der hvor dette forkommer og vedkommende blir tatt så resulterer dette i aktivitets forbud etter NKK
reglement.
Forslaget ble trukket under møtet.

2. INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT VED FUGLEHUNDPRØVER.
3. REGLER FOR HØYFJELL- OG LAVLANDSPRØVER
Se NKKs fellesbestemmelser pkt.1.og-/eller kommentarer til fellesbestemmelsene pkt. 13.
3.1. KLASSER.
Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er
ingen aldersgrense nedad.
Forslag 10 - NVK – det innføres en minimumsgrense på 9 måneder.
Det innføres en minimumsaldersgrense på 9 mnd for å stille på prøver
(alle grener bortsett fra skog)
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 40 stemmer.

Åpen klasse (AK):
UK og AK:
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1.
premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være over 24 måneder på prøvens første dag. FKF kan
fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK - arrangement. Se pkt. 13.
Forslag 11 - Norsk Engelsksetterklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb har likelydende forslag
– vedtak tilpasses i tekst.
1.AK skog, skal ikke kvalifisere for deltagelse i VK.
Dette er en prøveform uten makker slik at det er mange viktige egenskaper som ikke blir avprøvd og
målt mot en makker i samsvar med den målemetoden vi har valgt i alle andre prøveformer.
Selvstendighet, aggressivitet, viltfinnerevne/effektivitet blir ikke prøvd.
Vedtak: 89 stemmer i mot – 69 stemmer for.. Forslaget falt.

VK:
3.2
Forslag 12 - Telemark Fuglehundklubb – vedtak tilpasses i tekst.
Det første minuttet av første slipp, skal ikke telle negativ, med unntak fra aggressivitet. Men dersom
det blir tellende fuglearbeid skal dette telle positivt for den hund, men det skal ikke belastes makker.
Dette skal gjelde alle klasser.
Forslaget ble trukket.
Forslag 13 - Norsk Engelsksetterklubb – nesten likelydende med forrige – vedtak tilpasses i
tekst.
Innfører ”first minute” slik som det praktiseres i Europa og slik som det også er praktisert tidligere i
Norge. Dette betyr at det tas inn at det i det første ”minuttet” bare teller det positive som hunden viser.
Det foreslås at dette gjelder bare dagens første slipp for hundene.
(Bakgrunnen er at en ønsker å gi hundene anledning til å komme i gang og etablere et søk og
derved redusere den åpenbare tilfeldigheten som oppstår når hundene tilfeldig velger retning ut i slipp

hvor det da ligger fugl. Urimelig at den ene da belastes med å bli slått i fugl mens det naturligvis teller
positivt for den av hundene som ivaretar denne sjansen.)
Forslaget ble truket.
Forslag 14 - Telemark Fuglehundklubb – ut av teksten kan forslaget sees på som to ulike
forslag – dommerutvalget har tolket det slik. Hvis det mest ytterliggående om å fjerne apport
ikke blir vedtatt, så settes ønsket om at er deltakerne som skal medbringe apport objekt selv.
Det kan tilføyes at NESK har eget forslag om dette. Vedtak tilpasses i tekst.
Apport i VK, burde denne reduseres til kun finaler.
Vedtak: Forslaget falt mot 9 stemmer.

Forslag 15.
Dersom apporten opprettholdes er det opp til deltakerne å medbringe eget apport objekt som må
godkjennes av dommer. Slik det er i dag er det arrangørens ansvar å holde apport objekt medfører
stor sløsing av vilt, da det blir forbrukt ca 600 ryper pr år til dette formålet, samt er det uhygienisk og
medfører stor smitte fare når det går fra hund til hund på en prøve.
Forslag ble trukket
Forslag 16 - Norsk Engelsksetterklubb – likelydende forslag som støtter Telemarks sekundære
forslag om at deltaker skal medbringe apport objekt – dette forslag erstatter setninger som er
uthevet.
Apport i VK. Deltagere må selv bringe med apportfugl av godtagbar type.
Vedtak: Forslaget falt – avvist med 85 stemmer.

Forslag 17 - Telemark Fuglehundklubb og Romerike Fuglehundklubb. Evt. vedtak må tilpasses
i tekst.
Felling skal ikke foregå lenger på jaktprøver.
Dette begrunnes med følgende; Sikkerhet – ikke ønskelig å utsette dommere, prøvedeltakere,
publikum eller hunder for risikoen rundt dette. Signaleffekt – det gir et dårlig signal til den ikke jaktende
delen av befolkningen om vi feller fugl som del av utøvelse av vår sport. Vi kan forvente økende fokus
på dette – noe som ikke nødvendigvis vil få en gunstig effekt for fuglehundsporten.
Vedtak: 70 stemte i mot, 57 for. Forslaget falt.

Forslag 18 - Vestlandets Fuglehundklubb og Agder Fuglehundklubb. Evt. vedtak må tilpasses i
tekst.
Det skal ikke lenger være krav til felling for tildeling av Cacit på høstprøver.
Begrunnelse: Økende motvilje fra grunneiere / rettighetshavere for terrengene mot felling.
Klubben har opplevd å ikke få tillatelse til felling slik at tildeling av Cacit ikke kunne søkes.
Et poeng er også at Cacit tildeles uten felling på vinter. Grunnlaget for jaktchampionat er lagt uansett
hvilken årstid man oppnår det på.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt, mot 21 stemmer.

Forslag 19 - Telemark Fuglehundklubb, NESK, NBK, Nordenfjeldske FHK, Agder
Fuglehundklubb har likelydende forslag – vedtak tilpasses i tekst.
Krav til at nr. 1 og 2 i VK (finaleslipp) skal avprøves mot hverandre fjernes. Dette er blitt
en øvelse som mange ganger er symbolsk. Dommere avprøver nr. 1 og 2 ved behov og
ved liten forskjell bør de avprøves over et normalt slipp.

Vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 20 - Telemark Fuglehundklubb – vedtak tilpasses i tekst.
Cacit / res Cacit tildeles alltid den hund som vinner en tre dagers vk. Der Cacit er oppsatt.
Vedtak. Forslaget falt. 93 imot – 56 for.

Forslag 21 - NVK – endringsforslag til tekst som er uthevet.
Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, skal alltid avsluttes med
stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes.
Vedtak: Vedtatt mot 24 stemmer.

Forslag 22 - NISK – siste setning som et uthevet, erstattes med:
Rapport er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å dele ut ÆP. Hunden må også ha vist framragende
kvaliteter i alt som ligger til grunn for premiering for at utmerkelsen skal vurderes tildelt.
Begrunnelse: Dette er en nødvendig presseiring for å forhindre at enkelte blir for slepphendt med
utmerkelsen.
Vedtak. Enstemmig vedtatt.

4.5. GJENNOMFØRING AV NORGESMESTERSKAP - NM-SKOG.
Forslag 23 - NVK – har kommet med nytt punkt 4.5 – gammelt punkt ovenfor – nytt merket rødt.
Forslaget ble endret i løpet av møtet.
Arrangement:
NM-skog kan arrangeres ved min. 24 startende hunder og maksimum 72 startende hunder. Er
deltakerantallet høyere enn 36 hunder, arrangeres prøven over 3 dager.
Se også ”kommentarer” pkt. 13.
Deltakelse:
NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK, VK-premiering eller premiering i NMskog i inneværende eller i et av de to foregående år. Se også ”kommentarer” pkt. 13.
Prøvemåte og bedømmelse:
Ved NM-finaler skal det være felling med samme apporteringspraksis som for høyfjell og lavland. Det
skal dømmes etter NKK’s regler for skogsfuglprøver inkl. krav til apport, men med unntak av AKpremiering. (Premiering – se nedenfor)
Spesielt for rapport:
Ved NM-skog skal en meldt rapport fra fører (spontan eller innkalt) alltid avsluttes med
stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes.
Spesielt for kvalifiseringspartiene:
Premiering.
1. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
1.
pr. kval. NM-skog + eventuelt CK ved vist rapport i h.h.t. NM-kravet.
2.
pr. kval. NM-skog + eventuelt CK (som over)
3.
pr. kval. NM-skog

1.

2. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik:
pr. semi. NM-skog + CK (som over)

2.
3.

pr. semi. NM-skog + CK (som over)
pr. semi. NM-skog

Slipptid:
Under forutsetning av høyt klassenivå skal minimum slipptid for premiering være 60 minutter fordelt på
to slipp. Det tilstrebes mest mulig lik slipptid.
Fra hvert parti sender dommer inntil 3 hunder videre til neste dags avprøving. Hunder som sendes
videre behøver ikke å være premiert. Det er en betingelse at disse hunder skal ha vist høyt klassenivå
og vise at de kan apportere.
Spesielt for finalepartiene:
Finaleomgangene er begrenset til inntil 3 partier a 6 hunder. Det dømmes etter de vanlige regler for
skogsfuglprøve, men uten AK-premiering. Avprøvingen skal siktes inn på å avgjøre rangeringen. Både
søk, fuglebehandling, apport og eventuell rapport må være premieringsverdig av høy klasse. For
premiering må hunden være avprøvet i minst 45 minutter fordelt på 2 omganger. En av omgangene
skal være på min. 30 minutter.
Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6 timer etter opprop. Dommerne sammenligner kritikkene
som skal være skrevet på kritikkskjemaene, inkludert tallkarakterer, og setter opp rangeringen.
Dommerne har anledning til fortsatt prøving av en eller flere hunder hvis de finner det nødvendig for
rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere etter loddtrekning. Slipprekkefølgen avgjøres ved
loddtrekning.
Premiering:
Inntil 6 hunder kan premieres fra 1. – 6. premie NM-skog. Hunder som premieres med 1. og 2. pr. NMskog kan tildeles CACIT/RES-CACIT hvis de har vist særdeles utmerkede egenskaper og vist rapport
slik som beskrevet i ”Spesielt for rapport” i kap. 4.5. Premiering i NM-skog godskrives poeng etter
samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell Kongepokal eller NKK-pokal tildeles
den seirende hund.
Premiering: Inntil 6 hunder kan premieres, fra 1. til 6. premie NM-skog. Premiering i finalen i NMskog godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell.

Vedtak: Forslaget bleenstemmig vedtatt.

Forslag 24 - NISK – endre 2 setning i opprinnelig forslag som er uthevet – hvis NVK forslag blir
bifalt – så faller dette forslaget, da NVK forslag innehar dette momnetet med Cacit – res. Cacit.
NM skog tildeles Cacit/Res.Cacit, der utmerkelsen kan tildeles etter samme kriterier som i VK.
Begrunnelse: NM-Skog er et høystatusløp. Dersom vinner viser tistrekkelig kvalitet, bør det være
anledning til å tildele Cacit/res i finalen. En av grunnene er at det ikke er anledning til å tildele Æp i
finalen, kun i kvalifiseringene til den samme finalen.
Forslaget ble trukket.
__________________________________________________________________________
Generelle forslag som går på avviklingen av Høystatusløp for unghunder.
Forslag 25 - Norsk Engelsksetterklubb har forslag om å utvide deltakelsen i unghund
høystatusløp for det året de fyller 2 år. Evt. vedtak om dette må derfor tilpasses alle
høystatusløp for unghunder.
Unghund høystatusløp. Åpne for deltagelse i hele kalenderåret hunden fyller 2 år.
Begrunnes i at dette vil kunne legge en demper på å forsere dressuren på unghunder. Det må
vurderes økonomi i forhold til påmelding Norsk-Derby i forhold til frist for påmelding.

Vedtak: Forslaget falt med 83 stemmer.
Forslag 26 - NVK – har samme forslag som NESK, men kun Norsk Derby. Hvis NESK sitt
forslag får tilslutning så faller dette forslaget fra NVK.
NVK foreslår at reglementet for deltakelse i Derby endret til det året man fyller 2 år.
Vedtak: Forslaget falt med 84 stemmer.

Forslag 27 - NBK - Forslag til endringer i jaktprøvereglene for unghund høystatusløp Artic Cup,
Rjukan Grand Prix og Sørnorsk Unghundmesterskap. (dette må avstemmes etter 28 – 29 og 30
– hvis disse får flertall faller forslaget)
I Kvalifisering og semifinale premieres hundene med 1.uk2.uk3.uk i forhold til kvalitetsvurdering i
vanlig unghundklasse, med rangering. Ingen av de hunder som går videre, må ha vist prestasjoner
som diskvalifiserer for 1.uk. 1.uk gir 2 poeng.
Forslaget ble trukket.

6. REGLER FOR UNGHUND GRAND PRIX
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 28 - Det er innkommet et forslag til endring av reglene i Unghund Grand Prix fra
Telemark Fuglehundklubb. Endringene som er satt inn, må sees i sammenheng og bør
avstemmes samlet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6.1. GENERELT.
Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs
representantskap i 1987.
6.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge.
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist.
Uthevet (siste) setning sløyfes og erstattes med:
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler og går over tre dager dersom antall påmeldte hunder
krever det. Fredag er kvalifisering til Unghund Grand Prix (UGP) og gjennomføres etter
vinnerklasseprinsippet men med UK krav til dressur. Inntil 24 hunder kan tas ut til UGP
første dag.
6.3. DELTAKELSE.
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder.
Nytt avsnitt i tillegg:
Maksimalt kan 80 hunder stille til start. Ved overtegning blir det foretatt loddtrekning.
6.4. PÅMELDING.
Skriftlig påmelding på vanlig skjema undertegnet av eier/fører skal inneholde hundens fulle navn,
registrerings nr., fødselsdato, rase, kjønn og farge. Oppdretters og eiers navn og adresse skal fremgå
av påmeldingen. Påmelding skjer vanligvis innen 5 dager før første prøvedag.
6.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder, etter loddtrekning rekkefølge, med
en slipptid på 45 minutter, - og de som har mulighet til å gå videre til andre dag skal deretter ha et
slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommerens frie subjektive skjønn.
Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst,

søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne,
standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd.
Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd første dag.
Fra første dags avprøving skal det tas ut et likt antall fra hvert parti til andre dags prøve.
Andre dag starter hundene etter loddtrekning med en slipptid på 30 minutter. Dommerne fastsetter
den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder til premier. Det er en
betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for
skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig
vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne
med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen
til den eventuelt blir slått av makker.

Hele avsnitt 6.5 endres til:
Bedømmelsen starter på UGP første dag med en slipptid på 15 minutter, etter loddtrekning.
De som har mulighet til å gå videre til finalen skal deretter ha et utholdenhetsslipp på 45
minutter. For hunder som ikke viser høyt klassenivå skal avprøvningen stanses når dommerne
finner det riktig og hensiktsmessig.
Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som;
jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne,
lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise
beherskelse i oppflukt og skudd.
Fra UGP første dag kan det tas ut inntil 6 hunder fra hvert parti. I finalen starter hundene etter
loddtrekning med en slipptid på 30 minutter og positive og negative forhold fra UGP første
dag er nå tellende.
Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder
til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to siste prøvedagene selvstendig har
funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den.
Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet.
Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på
den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av
makker.
6.6. DOMMERE.
To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier fra første dag, må
dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og
begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at kritikkene kan
tjene som rettledning for oppdretterne.
Hele avsnittet endres til:
Dag 2 dømmes av inntil tre dommere som har dømt UGP første dag slik at alle partiene blir
representert med en dommer.. Fra første dag må dommerne være særdeles nøye med å beskrive
hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for
alle dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne.
6.7. PREMIERING.
Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIX-VINNER (årstall).

7. REGLER FOR UNGHUND ARCTIC CUP
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 29 - Det er innkommet et forslag til endring av reglene i Unghund Artic Cup fra Vest
Finnmark Fuglehundklubb. Endringene som er satt inn, må sees i sammenheng og avstemmes
samlet. Endringer er merket med rødt
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.1. GENERELT.

Unghund Arctic Cup er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder. Vedtatt av FKFs
representantskap 1989.
7.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Vest-Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda senvinter.
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra først til sist. Alternativt
over tre dager om påmeldingen er stor og da er dag en å regne som kvalifisering til selve løpet.
7.3. DELTAKELSE.
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder.
7.4. PÅMELDING.
Påmelding skjer vanligvis 5 dager før første prøvedag.
Endres til:
Påmelding skjer etter FKF\s fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver.
For tiden ved å innbetale påmeldingsavgiften og denne merkes med hundens reg. nummer, klasse, og
evt. Fører dersom eier ikke er fører. Påmelding skjer vanligvis senest 5 dager før første prøvedag.

7.5. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE.
Bedømmelsen starter første dag med lik prøvetid for alle hunder etter loddtrekningsrekkefølge, med
slipptid på minimum 30 minutter etter føreforhold, og de som har mulighet til å gå videre til andre dag
skal deretter ha slipp på 15 minutter. Bedømmelsen skjer begge dager etter dommernes frie
subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige
anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne,
lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i
oppflukt og skudd. Det er ingen betingelse for videre deltakelse at hunden har brakt fugl for skudd
første dag. Fra første dags avprøving skal det tas ut inntil 40% av startende hunder som går videre til
andre dags prøve. Andre dag starter hundene etter ny loddtrening med slipptid på 30 min. Dommer
fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres inntil 6 hunder til premier. Det
er en betingelse at hunden i løpet av de to prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt
fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den.
Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen
gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på den måte skal ha
mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker.
Punkt 7.5 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
Bedømmelsen starter første dag/semifinale med lik prøvetid for alle hunder etter
loddtrekningsrekkefølge, med minimum slipptid tilsammen 30 min.For hunder som ikke holder
tilstrekkelig høyt klassenivå, skal avprøvingen stanses når dommere finner det riktig og
hensiktsmessig. Deretter skal de hunder som har mulighet til å gå videre til finale ha slipp på 15.min.
Hundene rangeres fortløpende. Slipptiden kan endres etter føreforholdene. Det er ingen forutsetning
for avansement til finalen at hunden har brakt fugl for skudd. Partiene dømmes av to autoriserte
dommere og bedømmelsen skjer etter dommernes frie subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende
ta hensyn til hva hunden viser av jaktlig anlegg som :
Ø
Jaktlyst
Ø
Søk(aksjon, fart , intensitet, stil, format, utnyttelse av vind og tereng)
Ø
Viltfinnerevne og lokaliseringsevne
Ø
Standinstinkt
Ø
Vilje til å reise fugl
Ø
Samarbeidsevne
Ø
Vise beherskelse i oppflukt og skudd
Finaledagen starter hundene etter ny loddtrekning og avprøvingen går over til sammen 30 min.
Deretter fastsetter dommerene den videre slipprekkefølg og slipptid for å kunne rangere inntil 6 hunder
for premiering. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to løpsdagene selvstendig har funnet fugl,
tatt stand, brakt fugl på vingene i en jaktbar situasjon og at det i denne situasjonen er skutt over
hunden. Under rangering skal det legges vesentlig vekt på hundens viltfinnerevne ,format og
utholdenhet . Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund som

på denbne måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av
makker.
En eventuell kvalifiseringsdag avvikles etter en vinnerklassemodell, med slipptid og runder tilstrekkelig
til å rangere hundene og innstille hunder til selve løpet.
7.6. DOMMERE.
To dommere fra første dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier første dag, må
dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og
begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dagers bedømmelse slik at kritikkene kan
tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for såvel kvalifiseringsprøve som for
finaleomgang. Finalekritikkene formes som konkurransekritikker heat for heat.
Punkt 7.6 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
To dommere fra forrige dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier den foregående dagen,
må dommere være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjon i dommerkritikken og
begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dager slik at kritikken kan tjene som
rettledning for oppdretterne.
Alle hunder som er kvalifisert til finalen rangeres og denne rangeringen offentliggjøres før finalen
starter. Det skrives kritikker alle dager med innstilling om hvilke hunder som går videre til neste dags
avprøving. Finaledagen skrives kritikken som en konkurransekritikk, slipp for slipp og med innstilling til
evt. Premiering.

7.7. PREMIERING.
Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP - VINNER
(årstall).
Punkt 7.7 endres til, hvor rødt er endringer tilføyelser:
Det premieres inntil 6 hunder på hvert parti dag en/semifinale og inntil 6 hunder i finalen. Vinner gies
tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP-VINNER(årstall).

.
9. REGLER FOR SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP.
Se i tillegg NKKs fellesbestemmelser pkt.1. og kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 30 - Agder Fuglehundklubb og Vestlandets Fuglehundklubb har sendt inn to forslag på
endringer for Sør-Norsk Unghundmesterskap, dette for å tilpasse arrangementet på lik linje
som Artic Cup og Unghund Grand Prix.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9.1. GENERELT.
Sør-Norsk mesterskap for unghunder er et konkurranseløp for stående fuglehunder.
9.2. ARRANGEMENT.
Løpet er innstiftet av Vestlandets Fuglehundklubb og Agder Fuglehundklubb, og arrangeres i høyfjellet
i Sør-Norge om vinteren. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, men er et konkurranseløp som
avvikles over 1 - 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. Det kan starte inntil 20 hunder pr
parti. Det betales startkontigent etter samme satser og regler som for vinnerklasse.
9.3. DELTAKELSE.
Rett til å delta har unghunder som er premiert på jaktprøve for stående fuglehunder med 1 UK premie,
og som ikke har fylt 24 måneder prøvens første dag.
Alle deltakere skal dokumentere retten til å starte ved fremlegging av kopi av dommerkritikk der
premiering på jaktprøve fremgår. Slik dokumentasjon sendes arrangør sammen med påmelding.
9.4. PÅMELDING.
Påmelding skjer seinest 14 dager før første prøvedag.
Endres til: Påmelding skjer vanligvis innen 5 dager før første prøvedag.

9.5. BEDØMMELSE.
Hvert parti skal bedømmes av 2 autoriserte dommere. Bedømmelsen skal skje etter dommernes frie
subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene. Det kreves fremragende unghundkvaliteter (kvalitet til 1.
premie) for rett til avansement i konkurransen. Det er ingen forutsetning for avansement til evt.
semifinale og finale at hunden har tellende fuglearbeid. For øvrig skjer bedømmelsen som i en
vinnerklasse hva angår administrasjon, slipptid, rangering, oppsett 2 runde osv. Det skal skrives
fortløpende dreiebok for alle dager.
9.6. PREMIERING.
Det premieres på samme måte som i en vinnerklasse fra 1 - 6 premie. Det premieres inntil 6 hunder
i finalen. Jaktprøvereglenes vanlige fordringer for premiering av unghunder legges til grunn. Den
seirende hund i finalen tildeles tittelen Sør-Norsk Unghundmester Vinter (årstall).
Andre setning som er uthevet endres til:, hvis dette får tilslutning så må første setning strykes (kursiv).
Det premieres inntil 6 hunder i finalen, og inntil 3 hunder pr. parti i kvalifiseringen og i en eventuell
semifinale.

10. REGLER FOR "HØYFJELLSPOKALEN".
Se NKKs fellesbestemmelser pkt.1.og-/eller kommentarer til fellesbestemmelsene pkt.13.
Forslag 31 - Vestfold Fuglehundklubb – ønske om å innføre NM-lag (lavland) på linje med
høyfjellspokalen.
Vårt forslag blir å kopiere regler for avvikling av NM-Lag Høyfjell, og at Lag NM Lavland blir avviklet
dagen før NM-Kvalik Lavland, dvs. torsdag.
Forslaget ble trukket.
Forslag 32 - NVK – foreslår også at det innføres NM-lag for Lavland, og at det vurderes for
Skog og Vinter. Forslaget ble endret i løpet av møtet.
NVK ber om at det opprettes NM Lag Lavland og Vinter, og at det også vurderes NM Lag Skog.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11.1. ARRANGEMENT.
Den kombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannarbeid, sporarbeid og søksapport.
Prøven kan avvikles som full kombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner ved samme
arrangement, eller som delt prøve med vannarbeid, sporarbeid og søkapport - apportgrenene – ved
ett arrangement og feltarbeid for seg ved et annet arrangement. Feltarbeidet arrangeres som
høyfjellsprøve, lavlandsprøve eller skogsfuglprøve. Det kan avvikles som eget arrangement, eller
resultat oppnådd ved vanlig åpen jaktprøve kan benyttes. Resultatet i apportgrenene ved en og
samme
prøve kan brukes i kombinasjon med ett, og bare ett, prøveresultat i feltarbeid oppnådd i samme
kalenderår. Unntak fra dette er arrangement hvor det på stedet utdeles premie i full kombinert prøve.
Her må alle resultat i såvel apportgrenene som i feltarbeid være oppnådd under prøven. Resultat
oppnådd ved full kombinert prøve kan ikke brukes videre. Resultat i apport -grenene og/eller i
feltarbeid oppnådd i UK/AK etter Svenska Kennelklubbens "Regler for jaktprov med vorsth" gyldig fra
01.07.82 kan benyttes ved delt prøvearrangement samme kalenderår. Avprøving i søksapport skal i
slike tilfeller finne sted ved vann- og sporprøver i Sverige.
Forslag 33 - Dommerutvalget kombinert – setning som ønskes endret er uthevet:
Prøven kan avvikles som fullkombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner samme dag eller
som delt prøve
Fullkombinert arrangeres på en dag! Ikke samme arrangement som det står i dag.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11.2. PREMIERING.
UK/AK
VK
Forslag 34 - Dommerutvalget kombinert - fjerne koeffisient (9) i omregningstabellen!
Da vi ikke bruker dette til noe lenger. (Vi vil samtidig fjerne koeffisienten vi bruker på apport
prøvene men de står det ikke noe om i jaktprøve reglementet.)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11.3. REGISTRERING AV RESULTATER.
NKKs registrering av premieringer i kombinertjaktprøve der felt-arbeid er avlagt ved vanlig høyfjell-,
skogsfugl- eller lavlandsprøve skjer således: - Innen 1. desember i det kalenderåret prøven er holdt
sender hundens eier sin raseklubb en oppstilling over de resultater som ønskes registrert, både i
feltarbeid og apportgrenene. Resultatet dokumenteres med kopi av prøvekritikken. Av hver kritikk må
fremgå hundens navn, registrerings nr., arrangør, prøvested, dato og prøvens ref. nr. (fåes hos
prøveleder). For sent innsendt resultat vil ikke bli registrert. Raseklubben sender innen 1. februar det
følgende år resultatet samlet til NKK for registrering.
Forslag 35 - Dommerutvalget kombinert – Pkt 11.3 Registrering av resultater Fjerne hele
punktet da resultatene i dag registreres i dog web.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Særskilt for AK:
Forslag 36 - Dommerutvalget kombinert - Gjennomføring av de enkelte prøvedisipliner Her og
andre steder står det hva slags vilt som kan benyttes. Vi foreslår at på alle øvelser kan.
”Jaktbare fugle arter benyttes som apport objekter” (dvs hele fugler som er ferske opp tint og ikke
tørket)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
12. CHAMPIONATREGLER.
Her ble det presisert at dette var sak for RU- og således raseklubbene som var stemmeberettigede,
jmf FKF’s lover.
12.1. NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH).
(Teksten er hentet fra NKKs ”Championatregler”)
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve for stående fuglehunder i Norge etter NKKs spesifiserte
regler, samt oppnådd 1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i tillegg ha oppnådd
et av følgende kriterier; ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT eller 1 AK på fullkombinert
jaktprøve for stående fuglehunder.
Forslag 37 - Norsk Engelsksetterklubb. Forslaget ble endret i løpet av møtet.
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve for stående fuglehunder i Norge etter NKKs spesifiserte
regler, samt oppnådd 1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i tillegg ha oppnådd
et av følgende kriterier; ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK eller 1 AK på
fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 38 - Norsk Engelsksetterklubb.
1.AK fullkombinert kvalifiserer til ”fullkombinertchampionat”(FKCH).

Forslaget ble trukket.
Forslag 39 - Telemark Fuglehundklubb – opprette forskjellige NJCH titler.
Hvis vi kikker ut av ”vinduet”, mot resten av Europa har mann i dag flere typer
jaktchampion titler. Det går på års tider og vilt type. Synes det kanskje er på tide å
differensiere i Norge også. Vi bør opprette følgene titler.
JAKTCHAMPION HØYFJELL
JAKTCHAMPION LAVLAND
JAKTCHAMPION SKOG
JAKTCHAMPION KOMBINERT
Vi ser nå at det begynner å bli venteliste ved forskjellige typer NM. Poeng sankingen i de forskjellige
Championatklasser kan for eksempel brukes til å gi fortrinn til deltakelse ved de forskjellige typer NM.
Det vil også bli lettere å vurdere kandidater til representasjonslag. Det vil også bli et godt hjelpemiddel
til avls råd og oppdrettere.
Vedtak. Forslaget ble enstemmig nedstemt avraseklubbene

Forslag 40 - Telemark Fuglehundklubb.
Fullkombinert bør ha egen Championat tittel og kombinert skal ikke gi tellende poeng til
årets hund i forskjellige klasser. Med unntak i de kontinentale raser
Vedtak. Forslaget ble enstemmig nedstemt av raseklubbene.

Forslag 41 - Telemark Fuglehundklubb.
1AK m ÆP skog skal ikke likestilles med cacit. 1AK skog skal ikke kvalifisere til deltakelse
i VK.
En hund som tildeles 1 AK m/ÆP skog skal ikke få tittelen NJCH, da den ikke har
mulighet til å vise viltfinner evne og selvstendighet i forhold til makker.
Vedtak. Forslaget ble enstemmig nedstemt av raseklubbene.
Forslag 42 - Norsk Engelsksetterklubb – nesten likelydende forslag som Telemark.
1.AK m/ÆP skog skal ikke likestilles med Cacit men kan tas inn som kriterie for et evt.
skogsfuglchampionat.
Forslaget ble trukket.

12.2. POENGBEREGNING.
Forslag 43 - Norsk Engelsksetterklubb og Agder Fuglehundklubb har likelydende forslag.
Forslaget ble endret i løpet av møtet.
Maks 2 x 1. UK teller til jaktchampionat.
Begrunnes i at størstedelen av poengkravet skal oppnås i konkurranse med hunder med dokumentert
1. premiekvaliteter.

Vedtak. Forslaget ble vedtatt av raseklubbene.

Forslag 44 - Telemark Fuglehundklubb.
Maks en tellende premie fra kvalitet UK-AK.
Begrunnelse: Hva med å la kun en 1UK og en 1AK gi tellende poeng? Vil det minske presset på UK
og AK til NJCH poeng beregning. Poeng beregningen for årets hunder skal stå som før
.
Vedtak. Forslaget ble enstemmig nedstemt av raseklubbene.

1. premie Artic Cup
2. premie Artic Cup
3. premie Artic Cup

= 3 poeng
= 2 poeng
= 1 poeng

Forslag 45 - Vest Finmark Fuglehundklubb – endring Artic Cup – nåværende uthevet over.
1.Premie Arctic Cup kvalifisering/semifinale 2 poeng
2.Premie Arctic Cup kvalifisering/semifinale 1 poeng
1.premie Arctic Cup finale
2.premie Arctic Cup finale
3.premie Arctic Cup finale
4.premie Arctic Cup finale

4 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng

Vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt av raseklubbene.

VK-finale:
Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende
tabell:
Antall
Inntil 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100 Osv.

1. VK
3
4
5
6
7
8
9
10

2. VK
2
3
4
5
6
7
8
9

3. VK
1
2
3
4
5
6
7
8

4. VK
0
1
2
3
4
5
6
7

5. VK
0
0
1
2
3
4
5
6

6.VK
0
0
0
1
2
3
4
5

Praktisering i VK: Ved innføring av VK-premie fra finalen i registreringsbeviset, må arrangøren i
tilknytning til premiegraden notere antall startende hunder totalt i Vinnerklasse.
En hund kan, under en og samme prøve, oppnå poeng både fra VK og VK-finale, evt. også fra VKsemifinale. Ved lukket prøve gis det poeng bare i kvalitetsklasse.

Forslag 46 - Telemark Fuglehundklubb, Norsk Engelsksetterklubb og Agder Fuglehundklubb
har ”nesten” identiske forslag. Hvor alle foreslår begge at en maks kan få 10 poeng for seier i
VK finale, og samtidlig foreslått at en skal få tillegg for Cacit/res. Dommerutvalget har lagt til
grunn at også CK må gies tilleggspoeng og derfor er dette tilføyet i forslaget.
Maks 10 poeng i VK finale, pluss evt. tillegg for Cacit – res. Cacit - CK
Begrunnelse/forslag fra Telemark: Maks 10 poeng + eventuell Cacit – res. Cacit
Er det ønskelig at en hund kan bli NJCH på to premieringer? Det kan skje i dag. 1. AK gir 3 poeng.
Starter så f.eks. i vinter NM, går til finalen på søk for så å vinne med cacit som gir 23 poeng, til s 26
poeng og NJCH. Her mener jeg at man kunne følge dagens regler opp til 100 startene, men ikke gå
høyere ved flere startene, dvs. maks 10 poeng + eventuell cacit og rescacit, altså maks 12 poeng i en
finale.
Begrunnelse/forslag fra NESK: maks oppnåelig i VK finale er 10 poeng + Cacit. Dette medfører at
dagens system legges til grunn ved poengberegning fram til 100 deltagende hunder i VK.
Begrunelse/forslag fra Agder: Max oppnåelig i VK finale er 10 poeng + evnt. Cacit. Dette medfører at
dagens system legges til grunn ved poengberegning frem til 100 deltakere i VK
Vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt av raseklubbene.

Forslag 47 - NISK – forslag om egne championat regler for NM-skog – egen tabell må da ordnes
og settes inn.
På NM-Skog praktiseres følgende poengberegning: Samme tabell som for VK benyttes, men
poengene dobles. (Vinner med 24 hunder får 6 poeng)
Begrunnelse: Prøveformen er mer krevende enn VK og poengberegningene bør reflektere
Forslaget ble trukket.

13. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Generelt.
Dommerfordeling, terrengfordeling, startrekkefølge:
Skyting: Forslag 48 - Nordenfjeldske Fuglehundklubb. FORSLAGET ER TRUKKET.
Forslag nummer
Uenig
Enig
48 – Nordenfjeldske
FORSLAGET ER TRUKKET.
Søknader.
Prøvedokumenter.

Ledelse av prøven.
Prøveleder og NKKs representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Dommere gis anledning
til å starte med egen hund i eget eie med annen fører samme dag man dømmer, dog ikke på det parti
man selv dømmer. Unntak kan gjøres på skogsfuglprøver, hvor dommer kan delta på et parti og
dømme et annet parti samme dag, dommeren kan da dømme inntil tre hunder.
Forslag 49 - Dommerutvalget kombinert – tilføyelser i siste setning (uthevet)
Unntak kan gjøres på skogsfugl prøver og apport prøver hvor dommer kan delta på et parti og
dømme et annet parti samme dag. På skogsfugl prøver kan dommeren da dømme inntil tre hunder
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 50 - NPK – nytt setning legges til punktet. Hvis nytt punkt om habilitet får tilslutning
faller dette forslaget – da det allerede vedtatte forslaget innehar forslags stillers intensjoner.
Det er ikke tillatt for dommer å dømme hunder som eies av nær familie(ektefelle/samboer/barn)

Forslaget ble trukket, da vedtak i forslag 8 innholder intensjonen i dette forslaget.

Førere.
Føring av hund
Påmelding.
Hvis Nordenfjeldskes forslag får tilslutning under § 1 – så må det føre til endringer her.
Tilbakebetaling.
Avvisning.
Løpske tisper og hunder som ikke har normalt utviklede, eller mangler en eller begge testikler på
normal plass, skal avvises.
Forslag 51 - NISK – avsnittet endres til.
Løpske tisper skal avvises.
Vedtak. Forslaget ble vedtatt av raseklubbene.

Sak 4. Søknad om medlemskap i FKF:
Hundeutvalget i Solemskogen JFF v/fuglehundgruppa søker ved brev av 5. november 2007 om opptak
i FKF,
Robert Kristiansen redegjorde om at regelverket tilsier at naboklubber skal forespørres.
Det ble avklart av FKF’s sekretær at forespørsel var sendt naboklubber med svarfrist 30 mai 2008.
Romerike FK svar datert 4 juni 2008 undertegnet formann ble opplest,- de var imot medlemsskap for
SJFF grunnet lite nærområde.
NVK var også negativ grunnet konkuranse om aktiviteter.
Kjell Duedahl og Anne C Frøstrup tok til orde for at konkuranse ikke var skadelig men kunne virke
motiverende.
FKF’s leder Per Bergan stilte spm om det i realiteten var konkuranse fra en klubb som har drevet
aktivitet i snart 20 år.
Mikkel Lyngar fra Bodø JFF Fuglehundgruppa redegjorde for erfaringer med konkuranse mellom
fuglehundklubber i eget nærområde. Konkurranse kan være motiverende- men når det hjelder deling
av aktiviteter,jaktprøveområder og arrangering av jaktprøver og utstillinger i et og samme nedslagsfelt
oppleves det ikke like positivt. Hva skjer når aktiviteten i en FKF-klubb synker?
Når en klubb først er blitt medlem i FKF – er den det for alltid?
Søknaden ble avslått mot 1 stemme.
Sak 6.3 Forslag fra Norsk Vorstehundklubb:
Forslaget gjelder problemstillingen rundt dommermangel og at ”dommere som ikke har dømt minimum
3 prøver eller har deltatt på dommersamling en gang i løpet av 3 år strykes”.
Forslaget fra NVK ”gjeldende regelverk skal praktiseres”
Enstemmig vedtatt

Sak 6.4 Forslag om flytting av NM Høyfjell:
RS vedtar enstemmig om at dette avgjøres først etter at mulighetene for videre benyttelse av
terrengene på Kongsvold er avklart.

Sak 6.5 Orientering om instruks for dommerutdanning og evaluering:
Ivar Søhus, leder DU,stiller spm om hvor myndigheten for dette ligger. Styret i DU vs FKF RS, foreslår
at saken utsettes med begrunnelse i at saken trenger en bredere gjennomgang og
beslutningsgrunnlag blant FKF-medlemsklubber.
Forslag fra John Ivar Søhus: Saken bearbeides i gruppe nedsatt av DU, sendes på høring og
framlegges FKF RS 2009.
Enstemmig vedtatt.
Orientering trekkes.
Sak 6.6 instruks for FKF’s disiplinærkomitè:
Kjell Duedahl redegjorde for AU’s innstilling.

Anne Cathrine Frøstrup poengterte at straff skal ha hjemmel i en lov. Hun redegjorde også for hva
som hadde skjedd på NKK RS der NKK’s forslag til Disiplinærkomite ble forkastet. Hun mente FKF bør
avvente endelig vedtak inntil delegering er endelig avklart med NKK.
Styret gies fullmakt av RS til å utarbeide instruks i samsvar med øvrig delegering.

Sak 6.7 Praktiseringsavtale FKF/NKK og vedlegg:
Forslag: RS mener at fremlagt instrurks er i tråd med intensjonene og styret får dermed fullmakt til å
sluttforhandle praktiseringsavtale FKF/NKK.
Nils B Skaar stilte spm med tidsperspektiv for delegering . Anne C Frøstrup informerte om at det skal
settes fortgang i prosessen og at det påregnes å ferdigstilles i løpet av 2008.
Enstemmig vedtatt.
Kl 17: NPK og Harstad og VFK må forlate møte- fullmakter gies Knut Grindstuen.

Sak 6.8. NM høst, vinter, skog og lavland (vedlegg):
Forslaget i følge vedlegg ble enstemmig vedtatt av RS

Sak 7. Handlingsplan:
Følgende punktet ble av RS tilført handlingsplanen:
9. Arbeide aktivt for valgfritt å motta på Hundesport
10. Etablere ny sammensetning av dommerutvalget.
11. Se på mulighetene for gjenninføring av blyammunisjon
12. Bidra til å legge føringer for NKK’s totaløkonomi.
13. Arbeide mer aktivt for å stoppe utstrakt tyvtrening av hund.
14. Raseklubber/Grenseoppgang § 19 FKF’s lover.
15. Arbeide aktivt inn for endrede båndtvangsbestemmelse mot våren – spesielt i de nordligste
landsdelene vil det være naturlig å få tilpasset bestemmelsene til de svenske
båndtvangsbestemmelsene.
16. Grunnkontigenten til NKK, som er vesentlig høyere enn det som ble forespeilet før
omorganiseringen.
17. Aktivitetsavgiften. Kritisk til at JD ikke fikk framført forslaget på NKK RS.

Vedtekter
Ingen endringer til vedtekter foreslått.
RS ble avsluttet med at Jon Ivar Søhus ble tildelt FKF’s gullmerke for sitt arbeid for
fuglehundsporten,- til stående applaus. Hyggelig og velfortjent avslutning på et RS preget av
god stemning og vettuge diskusjoner.

Maridalen 02.07.2008
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