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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

                      04.12.2012 kl 1600 – 20.25 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Nils B. Skaar, Kjell Enberget,  

    Geir Heggertveit 

Varamedlemmer: Reidar Nilsen og Robert Brenden 

Fravær: Styremedlem:  Petter Elvestad og Marte Ottesen 

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 73/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 74/12: Godkjenning av referat fra styremøte 23.10.2012 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 75/12: Post: 

1. Mail av 31. oktober fra Norsk Pointerklub v/Geir Roger Hagenes hvor 

de bekrefter å ha mottatt FKFs brev vedr. lukket unghundløp under sin 

prøve på Kongsvold høsten 2013. Klubben vil søke om nevnte prøve i 

andre terreng med dato 28.9.13. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 5.11. fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om rapport 

fra KPMG. Rapporten ble bestilt av NKKs Hovedstyre, spesielt med 

hensyn til intern kontroll og utbetalingsrutiner, og formålet ved 

bestillingen var primært å undersøke om det kunne ha forekommet 

misligheter i organisasjonen.  Konklusjonen i rapporten er at det ikke er 

funnet grunnlag for mistanke om misligheter, men KPMG ga NKK 

diverse anbefalinger når det gjaldt å iverksette noen tiltak for bedre og 

sikre forsvarlig internkontroll. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 8. november fra NKK v/Dagny Wangensten vedr. høring til 

medlemsklubber og –forbund. Dette gjelder ”Restriksjoner rettet mot 

bruk av hund.  Frist er satt til 8. februar 2013.Vedtak: FKF lager et 

høringsutkast som må godtas av styret og deretter sendes klubbene. 

Robert /Nils lager et høringsutkast innen 8. januar.  

4. Kopi av mail av 12. november  fra NKK v/Jannine Haraldstad vedr. 

hund som har vist uønsket adferd under Namdal FK’s prøve 17.-19.8. 

Reg.nr. NO54941/10 SV Maras Galco har vist uønsket adferd på 

ovennevnte prøve. GK har behandlet saken med forslag til vedtak: 

”Utelukkes fra jaktprøver i ett år fra dato hvor hendelsen fant sted.” 

Ankefrist: 4.12. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 14. november fra NJFF v/Webjørn Svendsen vedr. møte med 

alle involverte forbund som utøver aversjonsdressur.  Etter planen skal 

det avvikles et slikt møte hvert år.  I 2011 ble dette ikke avholdt. Robert 

informerte at møtet skal avholdes 11. desember og Robert deltar på 

vegne av FKF. Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail av 14. november fra Harstad & Vesterålen FK med svar på FKFs 

evaluering av NM vinter 2012. Vedtak: Tas til orientering. 

7. Kopi av mail fra Felles Avlsråd i Gr. 7 v/Elisabeth Kallevig vedr. 

championatpoeng.  Mailens hovedmottaker er IT-hjelp i NKK. Samme 
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dag kom det svar fra Torbjørn Dybdahl i NKK om at han legger dette 

inn i listen over utestående ønsker, så vil det bli vurdert om det gjøres 

noe med dette nå, eller om det ventes på nye forbedrede systemer i hht. 

RS-vedtak. Vedtak: Tas til orientering. 

8. Mail av 19. november fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen vedr. 

høring – Endring i naturmangfoldloven og viltloven mv. FKF har 

gjennom NJFF fått kjennskap til høringen og har sendt svar til 

departementet.  Etter at Miljøverndepartementet har godkjent at NKK 

kan komme med svar på høringen, har mailen 19. november blitt sendt 

diverse klubber og forbund med høringsfrist 6. desember. FKF har 

sendt svaret til departementet videre til sine medlemsklubber med frist 

3. desember med å komme med kommentarer.  De klubber som hittil 

har respondert har vært positive og støtter FKFs svar. Vedtak: Brevet 

sendes NKK innen fristen 6. desember. 

9. Mail av 21. november fra NKK v/Mette Johansen med info over de 

hedersbevisninger som er/vil bli tildelt i 2012/2013. Blant disse finnes 

to personer fra fuglehundmiljøet: NKKs gullmerke tildeles Per Harald 

Nymark og Oppdretterprisen tildeles Pål Wahlquist – ”Vinsterfjellet”. 

Vedtak: Tas til etterretning og de tildelte gratuleres fra FKF. 

10. Mail av 27. november fra NKK v/Mette Johansen med forespørsel om 

forslag på egnede kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger, - dvs. 

Sølv-/Gullmerke og Oppdretterprisen i 2013.  Vedtak: Tas til 

orientering. 

11. Mail av 29. november fra Ola Øie hvor han på vegne av det Norske VM 

laget som deltok på VM for ”pointing dogs” i Serbia 2012 tillater seg å 

søke om ekstra støtte med kr. 14.000,-.  Det er tidligere søkt om støtte, 

og 3. september utbetalte FKF kr. 11.000,- i forbindelse med VM 2012. 

Vedtak:  Søknaden godkjennes.  Beløpet, kr. 14.000,-,  deles likt 

mellom det britiske og kontinentale laget.  

 

Sak 76/12: Terminliste jaktprøver 2013 

Søknadsfristen for vinter- og høstprøver 2013 var 31.10.2012.  

Samordningsutvalgene har sendt inn sin behandling av prøver til FKF med frist 

26.11.  

Anbefalingene fra SU’ene er fulgt, bortsett fra Rogaland FK sin prøve på Forus 

1.-3.11. Søknaden om tildeling av CACIT ble ikke innvilget, da de terrengene 

klubben disponerer p.t. ikke har de kvaliteter FKF krever for å tildele CACIT. 

 

CACIT Vinter 2013: 

 

Sør-Øst: 4 CACIT: Østerdal FK, Romerike FK, Norsk Gordonsetterklub og 

Hed-Opp FK. 

Sør-Vest: 5 CACIT: Hallingdal FK, Ager FK, Vestlandets FK, Telemark FK, 

Ager FK og Buskerud JFF. 

Midt-Norge: 6 CACIT: Stjørna JFF, Namdal FK, Inn-Trøndelag FK, Møre og 

Romsdal FK, Nordenfjeldske FK og Norsk Irsksestterklubb.  

Rana, Vefsn, Bodø og Salten: 3 CACIT: Rana JFF; Vefsn JFF og Bodø JFF. 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 7 CACIT: Tromsø Hundklubb, Fg, 

Nord-Troms FK, Tromsø FK, Harstad og Vesterålen FK, Vest-Finnmark FK, 

Midt-Troms FK og Vest-Finnmark FK.  

 

CACIT Høyfjell høst 2013: 

 

Sør-Øst: 2 CACIT: Norsk Engelsksetterklubb, Gudbrandsdal FK. 
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Sør-Vest: 2 CACIT: Vestlandets FK og Agder FK. 

Midt-Norge: 8 CACIT: Namdal FK, Røros JFF, Norsk Gordonsetterklubb 

(Trippelprøven), Norsk Irsksetterklubb, Inn-Trøndelag FK, Norsk 

Engelsksetterklubb (NM), Nordenfjeldske FK og Norsk Pointerklubb. 

Rana, Vefsn, Bodø og Salten: 3 CACIT: Rana JFF, Bodø JFF og Vefsn JFF. 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 3 CACIT: Tromsø Hundeklubb, Fg., 

Vest-Finnmark FK, Harstad og Vesterålen FK. 

 

CACIT Lavland høst 2013: 

Tjølling JFF, Vestfold FK, Østfold FK og Hedmark og Oppland FK. 

  

CACIT Skogsfugl høst 2013: 

NM Skog, Norsk Irsksetterklubb. 

 

Vedtak: Terminlisten for jaktprøver 2013 godkjennes.  

 

Sak 77/12: Avtale inngått mellom NKK og SKK – Trening av norske hunder i Sverige 
Det er stilt spørsmål rundt avtalen fra Jørn Sørum.  Han har sendt mail til NKK 

24. august og fått til svar at hans epost er lagt frem på møte i NKKs 

jakthundkomite 22. oktober hvor det ble besluttet at saken oversendes FKF.  

Det ble videre opplyst at saken drøftes videre på møte i Stockholm den 31. 

oktober. Kjell orienterte, da han selv deltok i møte i Stockholm.. Saken som 

Jørn Sørum har oversendt bør returneres til NKK, da FKF ikke har noe 

grunnlag for å behandle saken.  Vedtak:  Saken returneres til NKK da det er 

NKK som har inngått avtale med SSK.  

 

Sak 78/12: Dommervervets etiske innhold.  

Den 7. august oversendte FKF til NKKs aktivitetsavdelinger svar og 

merknader til det utsendte ”Dommervervets etiske innhold”, og ba om at dette 

ble behandlet av NJK. 

 

Den 22. november får FKF svar at NJK har behandlet epost vedr. 

dommeretikk, og sier at det er opp til klubbene å legge til rette, via et justert 

regelverk, at de sikrer seg en så objektiv dømming som mulig. 

 

Dette er et svar som er vanskelig å forstå. Først mottar man et skriv 

”Dommervervets etiske innhold” med noe som må oppfattes som krav til 

forordninger rundt dommergjerningen. FKF påpeker overfor NKK at disse 

reglene ikke forenelige med FKFs regelverk og praksis. I sitt svar sier NJK at 

det er opp til klubbene å justere sitt regelverk slik at xzhgman sikrer seg en så 

objektiv bedømming som mulig. 

 

Betyr dette at vi må tilpasse våre rutiner til NJKs for oss urimelige krav? 

Styret må ta stilling til om saken skal forfølges. Vedtak: FKF forstår 

tilbakemeldingen fra NJK slik at dagens regelverk tar vare på 

dommervervets etiske innhold. Det er opp til medlemsklubbene i FKF å 

justere regelverket slik at en sikrer seg en så objektiv dømming som mulig. 

  

 

Sak 79/12: Krav til arrangører av jaktprøver om å ha chipscanner tilgjengelig på alle 

prøver. 

 Et av kravene i jaktprøveregelverket er at dommer skal sjekke hundens reg.nr. 

Dette er i dag ikke mulig uten skanner for chip. Er det et krav at arrangør har 
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dette tilgjengelig? Vedtak: Styret vedtok at arrangør må ha chipskanner 

tilgjengelig på alle jaktprøver fra og med 2013.  

 

Sak 80/12: Nøkkel for fordeling av midler til dommerutdanning 

 FKF har nå levert spesifisert regnskap til NKK for utgifter til 

dommerutdanning og etterutdanning av dommere. Vi forutsetter at vi raskt får 

overført de budsjettmessig tildelte midler på kr 440 000,-. Disse fordeles til de 

klubber som har gjennomført utdanning og etterutdanning av 

jaktprøvedommere i 2012 etter innmeldte krav. Vedtak: Det foreslås at 

satsene forhøyes, og at det ytes kr. 7.000,- for hver dommerkandidat som 

har bestått Kongsvold og autorisasjonsprøven i 2012. Videre foreslås det 

et bidrag på kr. 1.000,- for hver dommer som har deltatt på de lokale 

dommersamlingene forut for dommerkonferansen i januar 2013.  Det 

samme beløpet ytes til dommere som har deltatt på møter i forbindelse 

med regelverksendringer jaktprøveregelverket.  Beløpet kan bli økt 

dersom det er økonomi til det.  

 

Sak 81/12: Status oppmeldte dommerkandidater pr. 1.11.2012. 

 Det er per i dag oppmeldt 18 kandidater til Kongsvold 1 pr 1.11.2012. Videre 

er det 12 kandidater som kan meldes opp til autorisasjonsprøven 2013. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 82/12: Status FKF lovmal 

 Lovmalen for FKFs medlemsklubber er utarbeidet av FKFs lovkomite og 

godkjent av FKFs styre . Etter at NKK HS 30.11.2012 godkjente FKFs lover 

og FKF har blitt et reelt forbund i NKK kan klubbene begynne arbeidet med 

sine lover tilpasset FKFs lovmal.. 

Det må nedsettes en lovkomite i FKF som skal gå igjennom og sjekke at 

klubbenes lover er i samsvar med FKFs lovmal. Dette skjer i forbindelse med 

at klubbene sender inn sine lover til FKF for godkjennelse. Mandatet for å 

godkjenne medlemsklubbens lover er gitt av NKK etter anbefaling fra NKKs 

lovkomite. 

Medlemmene i FKFs lovkomite forespørres om de er villige til å ta på seg 

oppgaven med å gå igjennom medlemsklubbenes lover når de er sendt FKF for 

godkjenning. 

Vedtak: Ellen sender mail til medlemmene i lovkomiteen om de kan/vil ta 

på seg oppgaven med gå igjennom klubbenes lover etter hvert som de 

kommer inn.  

  

 

Sak 83/12: Status godkjenning av FKFs lover 

 FKF mottok brev fra NKK datert 22.11. 2012 hvor de informerte om at 

arbeidsgruppen for godkjenning av lover i klubber og forbund har gått gjennom 

lovene for FKF og at de hadde noen spørsmål. Disse spørsmålene ble sendt fra 

NKK HS til NKKs lovkomite for vurdering. NKKs lovkomite mente lovene 

slik de var framlagt av FKF med unntak av et punkt var i overensstemmelse 

med NKKs lovmal for forbund. Dette er nå korrigert og FKF har fått bekreftet 

fra NKK HS at FKFs lover nå er godkjente av NKK. 

Vi har fra NKKs lovkomite fått bekreftet at det er FKF som skal godkjenne 

FKF-klubbenes reviderte lover. FKFs lovverk ble endelig godkjent 4.12.2012 

av NKK.  

Vedtak:  Lovene m/kommentarer sendes FKFs medlemsklubber samt 

legges ut på FKFs webside. 
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Sak 84/12: Status revidert høringsnotat for disp. fra båndtvangsbestemmelsene 

 17. november informerte Reidar om at det bare var registrert tilbakemelding fra 

6 klubber og stilte spørsmål om klubbene burde purres og gis en forlenget frist? 

 Det er lav tilbakemelding på en såpass viktig sak. Ufordringene er de gangene 

datoene for starten av høstprøvene ikke sammenfaller med opphør av 

båndtvangsbestemmelsene.  Dette kan skje ca. hvert 4. år. 

 Vedtak: Reidar sender ut purring og setter forlenget frist medio februar 

slik at det kan forberedes en sak til Fuglehundtinget 2013.  

 

Sak 85/12: Dommerkonferanse 2013. 

Denne er planlagt 24. – 25. januar 2013 på Garder kurs og konferansesenter, 

forutsatt stor nok påmelding. Tema for konferansen ble sendt ut 3.12.. Vedtak: 

Det ble vedtatt at RU også skulle inviteres. Ellen sender invitasjon til leder 

for RU, Geir Roger Hagenes. 

 

Sak 86/12: Samarbeid med RU. 

  Dette kan styrkes ved at leder av RU mottar innkalling til FKFs styremøter. 

RU har fått ny leder.  Dette er Geir Roger Hagenes. Vedtak: Leder for RU 

innkalles til FKFs styremøter og dommerkonferanse. 
 

 

Sak 87/12: Søknad om Stor-Cert til Fellesutstillingen Oslo og Midt-Norge 

 FKF har 30.11. mottatt ovennevnte søknad fra Raseutvalget v/Geir Roger 

Hagenes. Vedtak om å søke om Stor-Cert til disse utstillingene ble vedtatt i 

RU-møte 28.11.2012.  Fellesutstillingen i Oslo og Midt-Norge er de to største 

spesialutstillingene for fuglehunder i Norge.  For å kunne videreutvikle disse to 

arrangement ser RU det som en nødvendighet at de kan tilby Stor-Cert på disse 

utstillingene.  Disse to Stor-Cert vil komme i tillegg til klubbenes egne 

spesialutstillinger.  

Vedtak: Styret i FKF støtter RUs ønske om fordeling av Stor-Cert og 

sender dette vedtaket til NKK med positiv påtegning. 

 

 

Sak 88/12: Høring – revidert mandat for NKKs jakthundkomite 

 30. november oversendte NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen revidert 

mandat for NKKs jakthundkomite.  Mandatet ble fremlagt for Hovedstyre på 

møte 9.11. hvor de vedtok at mandatet skulle sendes ut på høring til klubbene.  

Frist for svar er satt til 1. mars 2013.  Vedtak: Nils lager utkast som 

forelegges styret og deretter sendes dette til FKFs medlemsklubber for 

tilbakemelding til FKF.  

 

Sak 89/12: Dommerutdanning ekstreriør 

 Robert orienterte. Han mottok 3.12. mail fra DUK V/Petter Steen vedr. 

dommerutdanningen. Mailen ble videresendt styret samme dag. Det anføres 

bl.a. følgende i mailen: ”Etter å ha pratet med de andre i DUK finner vi det 

ikke mulig å lempe på kravene for å starte utdannelsen eller selve 

utdanningen”.  DUK mener at det ligger helt klart føringer for at FKF tar en 

mer aktiv rolle i rekrutteringen av kandidater.  DUK er innstilt på å lage et 

opplegg som klubber, regioner og forbund kan benytte i denne prosessen.  

Medlemmene av DUK er også klar til å hjelpe FKF med selv gjennomføringen, 

etter at planen er lagt. Vedtak: FKF beklager at DUK ikke ser behovet for 

en endring i det eksisterende utdanningsopplegget for eksteriørdommere. 

Nyrekrutteringen fra fuglehundmiljøet er alt for lav og FKFs 
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medlemsklubber har gjennom vedtak på FKF RS vedtatt at det skal 

arbeides for en alternativ utdanningsvei med utgangspunkt i de raser som 

kandidatene har et forhold til. Den nedsatte komiteen vil imidlertid 

fortsette sitt arbeid for om mulig å etterkomme FKF RS-vedtaket. 

 

Sak 90/12: Forslag til styremøter 1. halvår 2013 

 Tirsdag  15. januar  kl. 1600 Fysisk møte.   

 Tirsdag  19. februar  kl. 1900 Tlf. møte 

 Tirsdag   19.  mars  kl. 1900 Tlf. møte 

 Tirsdag  16. april  kl. 1600 Fysisk møte. 

 Tirsdag  07. mai  kl. 1900 Tlf. møte 

 FKF RS 7.-9. juni 2013.  

  

Sak 91/12: Eventuelt 

- Svar til Pål Andersen. Vedtak: Utkast godkjent og oversendes av Ellen.  

- Innlegg til FH 1/13 klargjøres med Marte og sendes deretter redaktøren i 

”Fuglehunden”.   

- Manglende innrapportering fra jaktprøver vedr. NVK. Pål Andersen har 

sendt dette videre til de avdelinger dette gjelder. Vedtak: Saken blir tatt 

opp på neste styremøte for å se status. 

- Saken vedr. NJFF-avdelinger og antall medlemmer i fuglehundgruppene 

avsluttes. 

- Geir orienterte om Årets Unghund og NorgesCup. Resultatene må sendes 

innen 20. januar 2013 til FKFs sekretær, Ellen B. Dobloug, epost: 

ellenbd@online.no. Det må sendes inn fullstendig beregningsgrunnlag for 

poengsum, data om hund, foreldre og eier, samt et bilde av hunden (høy 

oppløsning). 

- Geir er blitt forespurt av administrasjonen i NKK om å sitte i IT 

styringsgruppe i NKK og har sagt ja til dette. 

- Geir har lovet å legge ut resultat høystatusløpene 2012 i løpet av kort tid. 

  

 

Neste styremøte:    Tirsdag 15. januar kl. 1600 på Garder Kurs og Konferansesenter. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

mailto:ellenbd@online.no

