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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

 

                     29.05.2013 kl 1700 - 1900 

 

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

    Petter Elvestad, Geir Heggertveit 

Varamedlem:  Reidar Nilsen 

 

Forfall: Varamedlem:  Robert Brenden.  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 24/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 25/13: Godkjenning av referat fra styremøte 06.03.2013 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 26/13: Post: 

1. Mail av 6. mars fra NKK v/Dagny Wangensteen med info om at Norsk 

Kennel Klub Raseforvaltning ble vedtatt på Hovedstyremøte 20. 

februar 2013 sak 50/13 som retningslinjer for raseforvaltning i Norge. 

Vedtak:Tas til orientering.  

2. Søknad av 6.3. fra Østfold Fuglehundklubb vedr. ledig CACIT på 

lavland 2013. Vedtak: Søknad innvilget, se også sak 9. NKK har fått 

beskjed.  Ellen sender formelt til ØFK og bekrefter at søknad er 

innvilget.  

3. Mail av 6. mars fra NKK v/Dagny Wangensteen hvor det informeres om 

at Konfliktutvalget (KU) er oppnevnt av NKKs Hovedstyre 23. januar 

2013, sak 9/13.  Utvalget har til oppgave å bistå i å løse konflikter i 

NKKs medlemsklubber.Vedtak: Tas til orientering, se pkt. 8. 

4. Mail av 11. mars fra Pål Andersen, leder NVK om at NVK ønsker at 

FKF skal vurdere sitt vedlagte brev vedr. tilgang til data i DogWeb for 

medlemmer av Norsk Vorstehhundklubb, evt. videresender brevet til 

rette instans for vurdering og svar.  NVK er kjent med at NKK har 

nedsatt en gruppe som ser på fremtidige muligheter for IT/DogWeb. 

Vedtak:  Etter vedtak på NKK RS 2012 besluttet NKK HS en 

beslutningsstruktur for nye IT-behov som innebærer at alle nye 

databehov skal kanaliseres gjennom BIT (NKK Brukerforum IT). 

Dette betyr at forslag fra FKFs medlemsklubber sendes til Gr. 7 

representant Terje Tvedt (se sak 32/13).  Endelig beslutning tas av 

NKKs  IT-sjef som er prosjektleder for prosjektet – ”Intensivert 

IT-satsning i NKK”. 

5. Mail av 16. mars fra NKK v/Kristin Wear Prestrud  vedlagt utkast til 

NKKs Antidopingreglement.  Reglementet er ment å gjelde for alle 

konkurranseformer som NKKs organisasjon arrangerer.  Høringsfrist til 

NKK er 15. juni 2013. Vedtak: Marte lager forslag til høringsutkast 

som sendes styret innen søndag 2. juni for aksept, - deretter sendes 

det ut til klubbene for høring med frist 10.6.2013.  Sammenstilles 

deretter og sendes NKK innen frist innen 15.6.2013. 



 2 

6. Henvendelse fra Norsk Breton Klubb v/Hege Mandal med forespørsel 

om FKF sender felles svar på høring vedr. Antidopingreglementet. 

Vedtak: Se post 5. 

7. Mail av 18. mars fra Vadsø JFF om at Tom Kristian Turi er valgt som 

ny leder i fuglehundgruppen i Vadsø JFF..Vedtak: Tas til orientering.  

8. Mail av 19. mars fra NKK v/Dagny Wangensteen med informasjon om 

at Arild Eriksen, Monique Mejlender-Larsen og Erik Brenden sitter som 

medlemmer av Konfliktutvalget. Vedtak: Til orientering, se pkt. 3 

9. Mail av 8. april fra SU Lavland v/Roar Karlsen vedlagt SU sin 

innstilling vedr. tildeling av ledig CACIT lavland 2013.Vedtak: Tas til 

orientering, se post 2. 

10. Brev fra Hedmark og Oppland Fuglehundklubb v/leder Oddgeir 

Andersen vedr. RU sitt vedtak for utdeling av Stor-Cert på 

Elverumsutstillingen 2013-2014. Vedtak: Ellen oversender brevet til 

RU og svarer Hed-Opp FK at saken er oversendt RU. 

11. Mail av 15. april fra NBK v/Gunnar Handberg vedr. flytting av NBKs 

prøve 6.-8. september til Ålen, da Meråker Bruk har bestemt at det ikke 

avholdes prøve på deres beste terreng nær opptil årets jakt. Klubben 

håper at FKF ikke har noen innvendinger til flyttingen. Vedtak:  Tas til 

orientering. 

12. Mail av 15. april fra Rogaland FK v/Ellinor Nesse med informasjon om 

at klubben har fått avslag på søknad om å arrangere apportprøver i 

begynnelsen av juni. Klubben har i en årrekke arrangert apportprøver i 

denne perioden.  Det forespørres om det er noen som faglig kan 

understøtte klubbens søknad/klage. Vedtak: Dispensasjonen er 

underlagt lokal forvaltning, og det må klubben forholde seg til. 

13. Mail av 15. april fra Norsk Vorstehhundklubb v/Unn Johannessen  hvor 

hun  informerer om at NVK ikke har noen innvendinger mot det forslag 

til Instruks for ordfører i NKKs RS.  Høringen er fra FKF 6.2. oversendt 

medlemsklubbene med svarfrist 15. april for å komme med innspill til 

forslaget. Vedtak: Tas til orientering. 

14. Mail av 29. april fra NKK v/Eva Pedersen bilagt revidert mandag for 

NKKs jakthundkomite godkjent av HS i møte 19. mars.  Vedtak: Tas 

til orientering. 
15. Mail av 3. mai fra NJK v/Eva Pedersen vedr. avtalen mellom SKK og 

NKK som ble undertegnet for litt over ett år siden.  NJK ønsker å foreta 

en evaluering, og ber om kommentarer fra klubber og forbund innen 2. 

august 2013. Vedtak: Tas til orientering. Ellen sender mail til alle 

FKFs medlemsklubber og ber om kommentarer på forespørselen 

innen 1. juli. FKF sammenstiller høringssvar og oversender dette til 

NKK innen 2.8.2013. 

16. Mail av 6. mail fra NKK v/Eva Pedersen med etterspurt informasjon om 

hvordan NKKs midler for 2013 vedr. utdanning/videreutdanning 

jaktprøvedommere er fordelt på klubber og forbund samt 

kompetansegruppen for ettersøk. (NJK vedtok på møte den 22. oktober 

2012 fordeling av midler for 2013). Vedtak: Svaret tas til orientering, 

men med den kommentar et at FKF ikke har fått svar på 

spørsmålet om grunnen til fordeling, samt at det er noe underlig at 

man kan vedta fordeling av midler før NKK RS november 2013 

hadde behandlet og vedtatt dette i sitt budsjett.  

17. Mail av 15. mai vedr. utlovlig trening.  Vedtak: Tas til orientering. 

18. Mail av 14. mai fra NKK v/Mette Johansen vedr. NKKs 

representantskapsmøte 9.11.13 på Gardermoen, hvor frist for saker og 

valg er satt til 15. august. Vedtak: Tas til orientering.  
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19. Mail av 16. mai fra Romerike Fuglehundklubb vedr. avlysning av 

lavlandsprøve 18.-20. oktober 2013.  Grunnen er at klubben ikke har 

kommet skikkelig i gang med sine nye terreng og ønsker ikke å ta 

sjansen på å avholde noe prøve der i år.  Vedtak: Tas til orientering.  

20. Mail av 22. mai fra leder Oddgeir Andersen i Hedmark og Oppland 

Fuglehundklubb med forslag om å få laget medlemskort av 

plastkorttypen.  Klubben har gjort et styrevedtak i saken og vil sende en 

henvendelse til NKK om å produsere dette. Hed-Opp FK ønsker å høre 

styret i FKF sitt syn på saken. Vedtak: Dette er ikke noe som ligger 

under FKFs oppgaver, - det må være opp til hver enkelt klubb å 

avgjøre om man skal gjøre dette og evt. ta kontakt med NKK.   

21. Mail av 23. mai fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt høring om 

”Utredning av antall utstillinger/”stor-Cert”.  Høringsfrist er satt til 23. 

august 2013. Vedtak: Tas til orientering. Behandles av RU. 

22. Mail av 23. mai fra NKKs jakthundkomite vedr. nytt medlem til NKKs 

utstillingskomité. Utstillingskomiteen ønsker å få med en person som 

kan bidra til å identifisere dyktige dommere på jakthundrasene og er 

bekymret for kvaliteten på dommerne på NKKs utstillinger i årene 

fremover dersom UK ikke får knyttet til seg en slik fagperson. Innspill 

fra klubbene er satt til 14. juni 2013. Vedtak: Tas til orientering. 

Behandles av RU. 

23. Mail av 27. mai fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. oppnevnelse av 

ny representant til FCIs komite for stående fuglehunder (Kjell Duedahl 

ønsker å fratre).  Vedtak: Elisabeth Kallevig er forespurt og har 

takket ja til å bli ny representant etter Kjell Duedahl. 

24. Mail av 28. mai fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt Tiltaksplan 

for NKK 2014-2016.  Planen skal behandles i RS 2013. Frist for 

høringsinnspill er senest 28. august. Vedtak: FKF vil anmode sine 

medlemsklubber om innspill innen 1.8.2013.  Ett medlem av styret 

må følge opp deretter og lage tilsvar på høringen som må sendes 

NKK innen 28.8. 

25. Mail av 28. mai fra NJK vedlagt protokoll fra møte i NKKs 

jakthundkomite 8. mai. Vedtak: Tas til orientering.   

26. Mail av 28. mai fra Salten Fuglehundklubb vedr. flytting av dato for 

skogsfuglprøve fra 4.9. til 5.9. Vedtak: Tas til orientering. 

27. Mail av 28.mai fra Salten Fuglehundklubb vedr. endring av 

representanter i SU Søndre Nordland.  Håvard Dekkerhus trakk seg fra 

sitt verv høsten 2012, og Salten FKs representant vil være Frank 

Øvrewall. Vedtak:Tas til orientering. 

 

 

Sak 27/13: FKF årsberetning 2012-2013 

Årsberetningen er gjennomgått flere ganger. Etter noen korrigeringer er nå 

dokumentene sendt til trykking og vil bli utdelt til delegatene på 

Fuglehundtinget i Tromsø. Vedtak: Styret bekrefter at årsregnskapet og 

årsberetningen for perioden 1.1.12-31.3.13 er vedtatt.  
 

 

Sak 28/13: Godkjenning klubblover 

Dag Skarpodde har på vegne av FKFs lovkomite oversendt siste oppdatering av 

innsendte lover fra medlemsklubbene. Lover for 32 klubber er gjennomgått. 

Det mangler 6 JFF-klubber. Totalt har FKF 38 medlemsklubber. Vedtak: 

FKFs styre vedtar enstemmig lovkomiteens innstillinger til godkjennelse 

av de ulike klubbenes lovforslag, med de kommentarer og krav til 
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endringer i lovene for enkelte klubber, innen angitt tidsfrist. FKF ønsker å 

takke og berømme Dag Skarpodde for sitt arbeid i Lovkomiteen.  

   

Sak 29/13: Instruktørutdanning Fase I og II 

Innmeldt av Nils i mail 16. april.  Vedtak: Se sak 3.8 i FKFs årsberetning for 

1.1.12-31.3.13. 
 

Sak 30/13: Endringsforslag på de tidligere innsendte regelendringer fra 

Dommerutvalg Kombinert – mail mottatt 13.5.2013 
 Apportprøvedommerne i FKF avholdt helgen 11.-12. mai sin 

dommerkonferanse og i denne sammenheng ble det besluttet å be om endring i 

forslag 51, første del, samt endring i avstand fra standplass til apportobjekt, se 

mail fra Bjørn E. Larsen 13. mai. 

 Vedtak: DU Kombinert fremmet selv forslag til endring av 

jaktprøvereglene rettidig innen fristen 1.5.2012. Prosessen for utarbeidelse 

av jaktprøvereglene er tidligere vedtatt i plenum.  Dette forslaget fra DU 

Kombinert kom FKF i hende 13.5.2013, dvs. 1 år etter frist for 

revisjonsendring og for sent til å fremme det som egen sak til 

Fuglehundtinget (frist 1.3.2013). Et enstemmig styre avviser forslaget. 

  

Sak 31/13: Høring – revidering av Fellesbestemmelsene for prøver. 

 Mail av 7. mai oversendt av saksbehandler i Aktivitetsavd. Janne Gregersen 

vedlagt høringsbrev til klubbene. FKF mener at saksgangen er feil, da man 

først må fremstille fellesbestemmelsene for siden å tilpasse regelverkene for 

utstilling og bruksgreiner til fellesbestemmelsene.   

 Vedtak: FKF sitt styre avventer HS sin behandling av denne saken 19. juni 

2013.  FKF har utarbeidet alternativt forslag som er klart for utsendelse 

dersom medhold i NKK sitt HS. 

 

Sak 32/13: Prosjekt – Intensivert IT satsning i NKK/NKK IT Brukerforum (BIT) 

 Informasjon om prosjektet er sendt ut til FKF medlemsklubber med frist innen 

1. mai til å komme med forslag til person som BI- representant for Gruppe 7 

(Geir Heggertveit ønsker avløsning da han er valgt inn i Styringsgruppen). 

Terje Tvedt er forespurt og har sagt seg villig.  Det kom ikke inn noen andre 

forslag innen fristen 1. mai.  Vedtak: Terje Tvedt er mottaker for 

forslag/ønsker fra klubbene innen Gr. 7.  Klubbene oppfordres 

kontinuerlig å melde inn sine ønsker slik at de i størst mulig grad kan 

implementeres i nye DogWeb samt DogWeb Arra. 

 

Sak 33/13: Egne regler for utenlandske statsborgeres deltakelse i NM. 

 Sak innmeldt av Kjell i mail 23. april. 
 Vedtak: Henvises til sak 3.6 i årsmeldingen. 
 

Sak 34/13: NJFF-medlemmer og stemmerett og –tall på Fuglehundtinget 

 Sak innmeldt av Kjell i mail 23. april. 

 Vedtak: Henvises til vedtak 28/13 og sak 3.7 i årsmeldingen. 

 

Sak 35/13: Forslag til nye påmeldingsrutiner for fuglehundprøver 

Mail av 7. mai fra Norsk Pointerklubb hvor man ber om at styret i FKF vurdere 

at deltakere må påføre medlemsnummeret i påmeldingen til fuglehundprøver.  

Motivasjon for forslaget er at alle rase- og distriktsklubber mister medlemmer. 

Saken ønskes fra FKF sitt styre debattert under handlingsplan Fuglehundtinget 

2013.  Dette for en bredere debatt om dette virkelig vil øke medlemstallet i 

raseklubber, og om det vil gagne raseklubbenes ønske om at flest mulig hunder 
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stiller på jaktprøve for å sikrere kunne drive avkomstbasert avlsrådgivning?  

Videre vil diskusjonen kunne belyse om dette er datateknisk mulig.  For ordens 

skyld: Det er fra FKF sin side ikke ønskelig at påmelding på jaktprøver skjer 

via ”Min side”, da dette vil utgjøre en stor kostnad.  Pr. dags dato er det for 

prøvearrangører ikke mulig via manuell påmelding å sjekke medlemsnummer 

opp mot NKK’s register. Vedtak: Legges fram av FKFs styre under 

Handlingsplan Fuglehundtinget 2013 for innspill til eventuelle 

vurderinger/tiltak. 

 

Sak 36/13: Utdanning aversjonsinstruktører/NJFF 

FKF har 24. april mottatt mail fra Kai-Morten Arnesen, leder aktivitetsutvalget 

Midt Troms Fuglehundklubb. Han har vært i kontakt med fylkessekretær i 

NJFF Troms, Stein Ole Sommarsett som har meddelt at utdanningen to 

instruktører innehar (utdanning innen FKF) ikke er godt nok, og at de må i 

tillegg ha et 24 t. kurs. Ved kontakt med W. Svendsen i NJFF får man følgende 

informasjon: Klubben må få bekreftelse fra FKF på at de to aktuelle personer 

instruktører, sende kursplan, hvilken bredde har innen dressur (forskjellige 

hunderaser etc.), CV på gjennomført kurs, og så skal NJFF avgjøre om kurset 

gjennom FKF holder mål eller om de må på nok et dressurkurs gjennom NJFF. 

Vedtak:Ellen tar kontakt med Arnesen og ber om å få navnene på de to 

personer og samt finner ut om de har gjennomgått FASE I. Robert må 

kontaktes, da han har vært involvert i saken og for å høre hvor saken står 

i dag.  

 

Sak 37/13: FKF retningslinjer for utsetting av fasan/rapphøns, se sak 18/13 

Det har tydelig oppstått en diskusjon om vedtak gjort i styremøte 2-13. Petter 

ber derfor om at saken tas opp som eget punkt på neste styremøte hvor også 

eventuelle anbefalinger /synspunkter fra dagens lavlandskonferanse kan tas inn 

i behandlingen. Nils ønsker en gjennomgang av planlegging, informasjon til 

styret, gjennomføring og økonomi rundt Lavlandskonferansen 2013.  Utkast til 

referat ble oversendt styret fra Petter etter møte 21. mai.  En trinnvis plan ble 

foreslått. Det er stor uklarhet når det gjelder tidspunkt for utsetting av fugl samt 

krav til terreng. Det foreslås at FKF nedsetter en eller flere komiteer som skal 

se på løsninger/modeller for utsetting av fugl i forhold til gjeldende lov- og 

regelverk.Vedtak:  Det blir opp til det nye styret i FKF å nedsette de 

grupper det er ytret ønske om fra lavlandsarrangørene. 

 

Nils B. Skaar ønsker følgende protokollert: 

Omfanget og gjennomføringen av Lavlandskonferansen ble mye mer 

omfattende og ressurskrevende enn det mindretallet i styret samt 

varamedlemmer ble informert om. Det som skulle være et møte mellom 

arrangører av lavlandsprøver ble til Lavlandskonferansen 2013 med 

overnatting uten at dette var godkjent eller behandlet av styret. Videre er det 

ikke et samlet styre som står bak problemstillingene som var noe av 

utgangspunktet for møtet 

 

Petter Elvestad ønsker følgende protokollert: 

”Lavlandskonferansen” er ikke tenkt som en årlig foreteelse, se også pkt  i 

styremøte 2/13. Styret bes videre klargjøre hvilket økonomisk spillerom 

nedsatte grupper/komiteer av styremedlemmer har under gjennomføring av 

oppgaver. 
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Sak 38/13: Brudd på jaktprøvereglementet – Skal NJK ha anledning til å endre FKs 

innstiling? 

 Saken må ses i sammenheng med FKF sitt høringssvar i vinter til NKK vedr. 

”Disiplinære reaksjoner mot hund” samt NJKs endring av straffeutmåling i 

ankesak uten at nye momenter ble sagt fram for FK eller at det er påvist en 

innstilling ikke i harmoni med tidligere straffeutmåling.  FKF ønsker å sikre at 

dette blir fremmet som endringsforslag til NKKs lover ved NKKs RS 2013. 

Vedtak: FKF kommer til å ta dette opp under handlingsplan på 

Fuglehundtinget 2013 for aksept.  

 

Sak 39/13: Gjennomføring av Fuglehundtinget. 

- Fredagskvelden vil ene og alene viet til revisjon av jaktprøveregelverket. 

- Tilbud på visning på Mack Bryggeri: Arrangementet utgår. 

- RU skal ha formøte fredag 7. juni. Petter stiller på dette møtet. 

- FKF har formeldt sett søkt medlemskap i NKK som forbund den 30.1. Ikke 

fått svar. Marte sender purring.  

 

 

 

 

Neste styremøte: Bestemmes av det nye styre i FKF.     

 

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 

 


