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INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2017
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Hotel Scandic Sandefjord
(bestilling av overnatting skjer til FKF – se nedenfor.)

Lørdag 10. juni kl 09:00

Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende senest lørdag 20. mai 2017.
(NB! også bestilling av overnatting skjer til FKF)

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
- Representantens navn
- Ankomstdag/avreisedag
- Deltakelse middag lørdag (dersom man ikke har helpensjon).
- Dagpakke (når man ikke skal ha overnatting).

Telefon/epost til hotellet ved eventuelle særskilte spørsmål eller endringer etter utløpet av
påmeldingsfristen 20. mai rettes til Solveig Edvardsen, kursansvarlig Scandic Hotel, tlf.
direkte: 33 44 74 22 , epost: solveig.edvardsen@scandichotels.com.
FKF arrangerer temamøte fredag kveld kl. 17:00 med følgende saker:
•

Orientering om Vestfold Fuglehundklubb

•

Organisering høystatusløp lavland

•
•

Startkontingent lavland
Norsk deltagelse i internasjonale mesterskap herunder
o Verdi
o Ansvarsfordeling, bør vi ha en egen komité eller fordele oppgaver i eksisterende
organisasjon
o Uttaksregler og gjennomføring
o Finansiering – utlegg/støtte

Dersom tiden tillater
o

Startkontingent jaktprøver

Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF's hjemmeside
www.fuglehundklubbenesforbund.no samt sendes på mail til medlemmenes oppgitte
kontaktpersoner slik at det skal være enkelt å distribuere sakspapirene rundt i klubbene.
Det vil også bli utlevert et ferdig innbundet eksemplar til hver delegat på Fuglehundtinget.
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Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker overnatting fra fredag til
søndag.

Praktisk informasjon:

Tidsplan fredag 9. juni:
1600

Innsjekking

1700-2000

Temamøte

2000-

Enkel bespisning.

Tidsplan lørdag 10. juni:
0800-0830

Frokost

0900-1230

Fuglehundtinget

1300 -1345

Lunsj

1400-1800

Fuglehundtinget fortsetter

2000

Festmiddag

Søndag 11. juni:
Avreise etter frokost.

Priseksempler pr. person i enkeltrom:
Alt. 1: Ankomst fredag – avreise søndag etter frokost enk.rom

kr

2.780

Alt. 2: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost enk.rom

kr

1.920

Alt. 3: Dagpakke for ikke boende

kr

530

Alt. 4: Middag fredag ikke boende

kr

372

Alt. 5: Festmiddag lørdag for ikke boende

kr

445

Alt. 1 inkluderer:
-

Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost

-

Møterom.

-

Lunsjbuffet

-

Kaffe/te hele dagen.

-

Festmiddag lørdag.
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Alt. 2 inkluderer:
-

Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost

-

Møterom

-

Lunsjbuffet

-

Kaffe/te hele dagen

-

Festmiddag lørdag

Dagpakke:
-

Møterom

-

Kaffe hele dagen

-

Lunsjbuffet

Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede.
Reise til og fra Sandefjord:
Gåavstand til buss og togstasjon.
Stor kommunal parkeringsplass nær hotellet ved sjøen (kr 30,- pr. døgn i 2016).
Betalingsgarasje på hotellet.
Sandefjord Lufthavn Torp (www.torp.no) – 10 min. med bil.
Sentrum – 100 m.
Vang H 10. mai 2017

Med vennlig hilsen

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND
Ellen B. Dobloug
Sekretær

Fartvegen 270 – 2324 Vang
Email: ellenbd@online.no Mobil.: 413 25189

FKF’s refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget:
Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader (fly/bil)
utover egenandel kr. 2.000,-. Refusjonen gjelder 1 person. Søknaden må oversendes FKF innen 1
mnd. etter Fuglehundtinget. (Hotellkostnader må i sin helhet dekkes av representantens klubb.)
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OVERSIKT OVER STEMMEFORDELING KLUBBER
Klubb

Medl. 2016

1.

Norsk Breton Klubb

2.

Stemmer

967

10

Norsk Engelsksetterklubb

2248

23

3.

Norsk Gordonsetter Klub

1812

19

4.

Norsk Irsksetterklubb

1544

16

5.

Norsk Münsterländer Klub

402

5

6.

Norsk Pointerklub

855

9

7.

Norsk Vorstehhundklubb

1432

15

8.

Norsk Weimaraner Klubb

87

1

9.

Agder FK

194

2

97

1

10.

Gudbrandsdal FK

11.

Hallingdal FK

131

2

12.

Harstad og Vesterålen FK

158

2

13.

Hedmark og Oppland FK

635

7

14.

Inn-Trøndelag FK

412

5

15.

Midt-Troms FK

136

2

16.

Møre og Romsdal FK

117

2

17.

Namdal FK

216

3

18.

Nordenfjeldske FK

477

5

19.

Nord-Troms FK

59

1

20,

Ofoten FK

66

1

21.

Randsfjord FK

130

2

22.

Rogaland FK

236

3

23.

Romerike FK

227

3

24.

Salten FK

110

2

25.

Telemark FK

290

3

26.

Tromsø FK

79

1

27.

Vest-Finnmark FK

188

2

28.

Vestfold FK

412

5

29.

Vestlandets FK

309

4

30.

Østerdal FK

212

3

31.

Østfold FK

304

4

14.636

163

Tilsammen

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100
medlemmer.
Samarbeidende klubber:
Vefsn JFF Fg., Bodø JFF Fg., Rana JFF Fg., Buskerud JFF Fg., Sør-Varanger JFF Fg., Vadsø
JFF Fg. og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa.
Summen antall medlemmer for foregående år var til sammen 14.347.
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
innkallingen og sakslisten.
1. Årsberetning

2. Regnskap pr. 31.3.2017

3. Forelagte saker med styrets innstiling:

3.1. Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som
medlem i FKF.

3.2 Endring av påmeldingsavgiften for Fuglehundprøver
Høyfjell, Skog og Lavland fra styret i FKF

3.3 Endring av praksis for dispensasjon fra båndtvang i
forbindelse med søknad om jaktprøver for høsten.

3.4 Gjeninnføre gullmerke i FKF

3.5 Organisering høystatusløp lavland

3.6 Viltavgift apport- og fullkombinertprøver

4. Kontingent år 2018

5. Budsjett 2017-2018

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

Tildelt:

† Rolf Sevendal

1981

† Arne Holmesland

1985

† Trygve Heyerdal sen

1985

† Thorstein Øhren

1985

Helge Amundsen

1990

Per Arne Watle

1992

Bård Jystad

1992

† Ola Schie

1995

Knut N. Klepp

1995

† Johan B.Steen

1995

Marit Amundsen

2002

Fredrik Aalerud

2002

Kåre Lotsberg

2005

Trine Melheim

2006

Robert Kristiansen

2007

Gunnar Handberg

2007

Terje Tvedt

2007

Jon Ivar Søhus

2008

Kjell Duedahl

2012

Nils B. Skaar

2012

Odd Harald Sørbøen

2012
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SAK 1 - ÅRSBERETNING

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND`S 52. DRIFTSÅR
ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 11. JUNI 2016 – 10. JUNI 2017
1. STYRET, KOMITEER OG UTVALG
Styrets sammensetning:

Leder

Kjell Enberget

Nestleder

Elisabeth Kallevig

Styremedlemmer

Hans Einar Enoksen
Tore Paulshus
Jørn-Tore Karlsen

Varamedlemmer

Gry Eriksen
Nina N. Kjelsberg

Revisor

Anne-Grethe Sætrang

Valgkomite:

Petter Elvestad
Anders Lunde
Robert Brenden

Varamedlem:

Elisabeth Haukaas Bjerke

Utstillingsutvalg

Anne-Grethe Sætrang

Raseutvalg

Sammensatt av representantene fra raseklubbene.
Leder 2016: Iver Melby

8

Dommerutvalg:

Reidar Nilsen (leder)
Fredrik Walby
Nils B. Skaar
Jørn-Tore Karlsen (FKF-styrets rep.)

Dommerutvalg apport (DUA)

Arild Walter Hansen (leder)
Walter A. Paulsen
Alexander Kristiansen
Jørn-Tore Karlsen (FKF-styrets rep.)

Samordningsutvalg
Fuglehundprøver

Lavland:

Roar Karlsen (leder)
Gry Eriksen
Petter Skaug
Elisabeth Haukaas Bjerke (ny)
Arild Skeivik

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen (leder)
Lars Kristoffersen
Idar Langmyr

Søndre Nordland

Steinar Høgaas (leder)
Bjørn Grane
Frank Øvrewall
Sture Willmann

Midt-Norge

Rune Tyvold (leder)
Tove Irene Løvås
Roy Allan Skaret

Syd-Øst (nytt):

Oddgeir Andersen (leder)
Arnfinn Berntsen
Petter Skaug

9

Syd-Vest

Helen Jetmundsen (leder)
Rune Halvorsen Staddeland
Halvor Ramtoft

Kontakt VM

Kjell Duedahl

JD :
FKF`s representant :

Tore Paulshus
Kjell Enberget

NKK Komiteer:
Jakthundkomiteen:

Kjell Enberget/ Alfred Sæther fra 1.1.2017

Fagkomiteer:

FK for høyfjell og

Nils B. Skaar

Lavlandsprøver

Petter Elvestad
Iver Melby

FK for Skogsfuglprøver

Jon Ivar Søhus
Tore Kallekleiv

FK for Kombinerte prøver

Rune O. Brenna
Glenn Olsen

Derbykomiteen

Kåre Norum (leder)
Ingrid Margrethe Bjåen
Marianne Sagstad

Kongsvold/Hjerkinn
John Berge (Leder)
Fredrik Aalerud
Olaf Dobloug
Nina N. Kjelsberg (FKF-styrets representant)
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Samarbeidskomiteen

Ellen B. Dobloug (prøver)

FKF-NKK-NJF:

Anne-Grethe Sætrang (utstillinger)
Arild Visdal (NEKF)
Roar Lundby (NJFF)
Stein Wahlstrøm (NHKF)

FCI representanter stående fuglehunder:
Britiske

:

Kontinentale :

Elisabeth Kallevig

Lorenzo Wiese-Hansen/Audun Kristiansen (Ny)
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2. MØTEVIRKSOMHET
I perioden er det avholdt 11 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter, Skype- eller
fysiske møter på Gardermoen Kurs og Konferansesenter. Det er formelt behandlet 142 saker. I
tillegg har styret i noen tilfeller veiledet arrangør i utfordringer som har oppstått i forbindelse
med jaktprøver og utstillinger.
Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter:
• Ordinært Fuglehundting ble holdt i Drammen 11. juni 2016.
• Ordinært RS/NKK på Gardermoen 5-6. november 2016.
• Styret har vært representert på to møter i Jakthunddivisjonen.
• Dommerkonferanse ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter Gardermoen 16.17.1.17
• Styret i FKF har vært representer i flere arbeidsgrupper i NKK OG NJFF.

3. TILSLUTTEDE KLUBBER
Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb, Norsk
Weimaraner Klubb, Agder Fuglehundklubb, Gudbrandsdal Fuglehundklubb, Hallingdal
Fuglehundklubb, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland
Fuglehundklubb, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, Midt-Troms Fuglehundklubb, Møre og
Romsdal Fuglehundklubb, Namdal Fuglehundklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb, NordTroms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord Fuglehundklubb, Rogaland
Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten Fuglehundklubb, Telemark
Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets
Fuglehundklub, Østerdal Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Vestfold
Fuglehundklubb.
I alt 31 medlemsklubber som representerer 14.347 medlemmer.
Fuglehundgrupper med samarbeidsavtale:
Buskerud JFF, Vefsn JFF, Sør-Varanger JFF, Bodø JFF, Rana JFF, Vadsø JFF og Tromsø
Hundeklubb

4. INFORMASJON OM STYRETS ARBEID
Utover planlagte møter, har det også i 2016 vært flere saker av en slik karakter at de kjapt må
løses 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.
FKF er organisert under NJK i NKK-systemet og dette er en organisasjonsform som fungerer
meget bra. 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.
Samarbeidet med NKKs administrasjon går stadig bedre. Dette gjelder både tidsbruk, kvalitet
på arbeidet og etterlevelse av tidligere fattede vedtak. FKFs styre har imidlertid respekt og
forståelse for at det har vært krevende arbeidsdager i en omstillingsfase i NKK.
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FKF prøver å være 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.
FKF har sett et behov for en permanent lavlandskomitee som skal være et rådgivende organ
for styret i forhold som omhandler aktiviteter på lavland og spesielt jaktprøver. Det ble
oppnevnt en komitee i november 2016.
Komiteen skal selv kunne initiere tiltak og sette opp langsiktige perspektiv for aktivitetene
med hund på lavland.
Arrangører av fuglehundprøver skal kunne søke bistand og råd fra komiteen.
(Se FKFs nettside for mandat og referater)

5. ØKONOMI
Regnskapet for 01.04.16 – 31.3.17 viser et underskudd på 16 959,-. Budsjettet var på et
underskudd 133 100,-. FKF har i mars 2017 utbetalt kr 325 000,- i støtte til 15 klubber når
det gjelder dommerutdanning og etterutdanning av dommere for 2016. FKF mottok fra NKK i
mars 2017 kr 209 420,- som bidrag til utdanning- og etterutdanning dommere for 2016. NKK
har fått oversendt en dokumentasjon over løpende kostnader til utdanning- og etterutdanning
dommere for 2016 som viste et beløp på kr 1 284 400,-.

6. AKTIVITETER
6.1 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 2016-2017:

Kjell Enberget
•

Leder av FKF.

•

Kontaktperson mot NKK/NJK.

•

FKFs representant i NJK

•

Medlem i NKK styringsgruppe IT

•

Organisasjon.

•

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

Nestleder FKF.

•

Saksansvarlig NKK/FCI saker.

•

Saksansvarlig VM.

•

Kvalitetssikring Høystatusløp.

•

Lavlands ansvarlig.

•

Vara representant i raseutvalget (FKF RU).

•

Saksansvar Fremdriftsplan.

Hans E Enoksen
•

Saksansvarlig terminlister og samordningsutvalget fuglehundprøver.

•

Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram»

•

IT-ansvarlig.

•

Styrets representant i raseutvalget (FKF RU).

Tore Paulshus
•

Saksansvarlig for styrets strategiarbeid.

•

Representant i JD.

•

Lovverk/regelverk.

•

Juridiske forhold.

Jørn-Tore Karlsen
•

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

•

Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA).

Gry Eriksen
•

Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.

•

Økonomi ansvarlig.

•

Instruktørutdannelse Fase I, II & III.

Nina N. Kjelsberg
•

Styrets utstillingsansvarlige.

•

Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden».

•

Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund.

•

Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen.
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Ellen B. Dobloug
Samordningsutvalget NJF/NKK/FKF vedr. terminlister for prøver.

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av
ansvarsområdene.

6.2

ÅRSBERETNING FASTE UTVALG

Utstillingsutvalget
Rapport utstillingsutvalget 2016/2017
Utvalget i 2016/2017 har bestått av Anne-Grethe Sætrang.
Utvalgets arbeid har vært å motta og sortere søknader fra alle kategorier hundeklubber som
ønsker å få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2018, samt å koordinere og svare til de
utstillinger som utvalget 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.
I slutten av september ble det sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å
minne om søknadsfrist for utstillinger for 2018, samt datoer for NKK utstillinger samme år.
NKK nektet 14 hundeklubber å arrangere sine utstillinger i 2017 siden de var satt opp på
samme helg som NKK. NKK la beslag på de fleste helger i vår og sommermånedene. Dette
er måneder hvor raseklubber og fuglehundklubber har anledning til å arrangere utstillinger da
jaktprøvesesongen er ferdig. Etter sterkt påtrykk fra FKF gikk imidlertid NKK med på at de
oppsatte utstillinger i 2017 kunne arrangeres og at det for 2018 kan søkes om utstilling samme
helg/dag som NKK i månedene mai, juni, juli og august.
I slutten av november ble det sendt purring til de klubber/foreninger som ikke hadde søkt om
utstilling for 2018. Det er fortsatt noen klubber som er sene og ikke alle søkere har forstått at
de må søke FKF og ikke direkte til NKK.
De fleste arrangører har etter purringer også sendt inn rapportskjema fra utstillinger arrangert i
2016. En gjennomgang av disse rapportskjemaene viser at det er fortsatt er en liten nedgang i
antall deltagende hunder på de fleste utstillinger. Dette gjelder for hele landet og for de fleste
klubber, samt at dette gjelder også for alle raser, med unntak av engelsk setter.
Antall søknader for 2018 har stort sett vært identisk med antall for 2017. Årets søkere hadde
godt med deltakere på sine utstillinger i 2016. 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.
Geografisk fordeling og antall utstillinger ser nå ut til å være passende for rasene til FKF’s
medlemsklubber. Antall utstillinger i 2018 øker med 3 i forhold til 2017. Økningen skyldes en
ekstra rasespesial og to utstillinger fra arrangører som ikke har arrangert utstilling på noen år.
Fordelingen er slik:
2017: 39 utstilling + 12 spesialer + 11 NKK
2018: 41 utstilling + 13 spesialer + 11 NKK
Anne-Grethe Sætrang
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Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2016 – 2017
Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Fredrik Walby, Nils B Skaar, Jørn Tore Karlsen
(styrets representant) og leder Reidar Nilsen.
I tillegg har Odd Harald Sørbøen vært en stor bidragsyter og sagt seg villig til å ta på seg så
vel faste oppgaver, grunnlag for bruk til dommerkonferansen og den kommende revisjonen av
jaktprøveregelverket.
Hovedoppgaver:
• Utdanning av jaktprøvedommere gjennom K1 og autorisasjonsprøven 2016.
•

Etterutdanning av jaktprøvedommere gjennom sentral dommerkonferanse januar
2017.

•

Revisjon av jaktprøveregelverket for stående fuglehunder.

•

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 avatorisere dommere som ikke
lenger er aktive.

•

Bistå FKF med dokumentasjon av lokale dommerutvalgs utgifter til
dommerutdanning.

Møtevirksomhet
FKF DU har hatt fysiske møter under dommerutdanninga på Hjerkinn. I tillegg utstrakt bruk
av e-post, telefon og skypemøter.
FKF DU har vært representert på dommerkonferanse i Sverge.
Sentral dommerkonferanse2017.
Konferansen ble gjennomført etter samme modell som de senere år og lokale dommerutvalg
(LD) ble på sedvanlig vis tilskrevet og bedt om å sende inn oppgaver som kunne egne seg
som tema for en sentral dommerkonferanse. Det kom inn en del interessante saker og
problemstillinger som ble satt sammen til et underlag for konferansen. Dette ble sendt ut til
LD som samlet dommerne og representanter for de forskjellige LD møttes på Gardermoen nå
i Januar. Referat fra konferansen er sendt ut.
Behovet for en årlig sentral konferanse har også tidligere vært diskutert. Det viser seg at det er
manglende entusiasme til å sende inn aktuelle oppgaver men når forsamlingen møtes viser det
seg at engasjementet absolutt er tilstede. Uansett skal konferanser videreføres i denne form er
vi avhengige av innspill fra dommerne. I år uten sentral konferanse kan det være et alternativ
at FKF DU framstille materiell til samlinger i regi av LD.
Endring i utdanningsløpet mellom K1 og autorisasjonsprøven.
Kandidatene har tidligere hatt det fulle ansvaret for egen læring mellom K1 og autorisasjonen.
Det ble vedtatt på dommerkonferansen at det skulle utarbeides et forslag til endring i dommer
utdanningen hvor LD gis en mer aktiv rolle. Dette forslaget er lagt fram for styret.
Utdanning av nye dommere:
1.
Autorisasjonsprøven på Kongsvold med Hjerkinn fjellstue som hovedkvarter.
Innkvarteringen fungerte også i år etter FKF DU sin mening utmerket med hyggelig
betjening, god mat og praktiske rom. Hjerkinn Fjellstue var også vertskap for oss i
2016.
Det møtte 9 kandidater og 8 ble uteksaminert som nye dommere.
Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som tidligere.
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2.

Foruten medlemmene i DU og FKF,s representant deltok Bjørnar Boneng og Jan
Sperre som sensorer. Det er viktig for kontinuiteten i arbeidet mot å få fram nye
dommere at det er rutinerte og pedagogisk sterke sensorer.
Kongsvold 1med samme hovedkvarter som autorisasjonsprøven. Det møtte 10
kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale dommerutvalg.
9 fikk godkjent med anbefalinger om hva de måtte arbeide videre med inntil
autorisasjonsprøven. Denne delen av utdannelsen har en betydelig mer opplærende
form enn autorisasjonsprøven. Hver enkelt kandidat må ta ansvar for sin egen
utvikling inntil autorisasjonsprøven. Erfaringene er at de svakheter som blir påpekt
under Kongsvold 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 2016
Bjørnar Boneng, Jan Sperre i tillegg til FKF DU.

Finansiering dommerutdanning:
NKK har til tross for lovnader om et enklere rapporteringssystem, fortsatt krav om detaljert
budsjett og regnskap i forbindelse med refusjon av FKFs utgifter til dommerutdanning. Dette
er et omfattende arbeid for FKF DU. Det er krevende å få de lokale dommerutvalg til å
rapportere sine utgifter som skal legges til grunn for refusjon fra NKK.
FKF mottar penger til dommerutdanning fra NKK. Disse midlene tilbakeføres til de klubber
som kan dokumentere aktivitet i forbindelse med etterutdanning og utdanning av dommere.
FKF mottok i 2016 ca 210 000,- fra NKK til dommerutdanning. Til sammenligning betaler
FKFs medlemsklubber over 800 000,- bare i aktivitetsavgift i forbindelse med jaktprøvene.

Uttak av dommere til høystatusløp 2017
På dommerkonferansen ble uttak av dommere diskutert og det kom et forslag på at LD skulle
komme med kandidater til de ulike arrangementene. For høystatusløpene NM høyfjell, NM
lavland, Norsk Derby og finale NM skog ble det som utgangspunkt jobbet etter et oppsett
over dommere som skulle forespørres etter innspill fra LD som vi fikk oversendt etter
dommerkonferansen. Dommerne ble deretter kontaktet direkte av FKF DU. Det ble informert
til de aktuelle dommere at det forutsettes at de som takker ja også stiller seg til disposisjon for
arrangøren ut over den dagen de skal dømme høystatusløp. FKF DU har forespurt og innstilt
dommere til å dømme alle høystatusløp for 2017. Innstillingen er oversendt styret.
15.02.2016
Jørn Tore Karlsen
Nils B. Skaar
Fredrik Walby
Reidar Nilsen
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Dommerutvalg Apport (DUA)
Apportprøver
Det har i 2016 vært avholdt:
7 stk. 1-dags
9 stk. 2-dags
1 stk. 3-dags
Til sammen blir dette 28 prøvedager med apport
Det har vært en god geografisk spredning på prøvene. Følgende fylker har hatt 1 eller
flere apportprøver: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Nordland, Oppland,
Troms, Trøndelag, Vestfold og Finnmark
Fullkombinert
Det har i 2016 vært avholdt:
14 stk. prøvedager, FK / skog
1 stk. prøvedag, FK / høyfjell. UK / AK
2 stk. prøver ble avlyst.
Det har også her vært en god geografisk spredning på prøvene. Følgende fylker har hatt
1 eller flere fullkombinerte prøver: Akershus, Buskerud, Hedmark, Nordland, Oppland
(UK / AK høyfjell), Troms, Vestfold og Finnmark
Det ble utdannet 6 nye apportprøvedommere i 2016.
Akershus: 1 stk
Buskerud: 1 stk
Troms: 3 stk
Østfold 1 stk
Ved utgangen av 2016 har vi dommerelever fra Hordaland, Nordland, Østfold og
Finnmark.

Arild Walter Hansen
Walter Paulsen
Alexander Kristiansen
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Årsmelding Raseutvalget 2016-2017
Følgende personer har deltatt på RU-møter i 2016;
NBK, Arne Abel Lunde, Lars Farnes, Olaf Hafstad
NESK, Iver Melby, Øystein Heggelund Dahl
NGK, Geir M Søgård, Sverre Andersen
NISK, Tor Hartvig Bondø, Tore Salvesen, Jørgen Krabbedal, Lene Moen, Eldri Kjørren
NMLK, Ove Myhre,
NPK, Robert Gill, Sven-Tore Kittilsen
NVK, Tore Kallekleiv, Kai Rune Johannessen, Marius Kjønsberg, Anders Simensrud,
NWK, Atle Wisting, Gjermund Strømnes
RU-leder 1.halvår 2016 var Robert Gill (NPK). Iver Melby (NESK) overtok som leder av RU
i juni 2016.
Daglig leder i Fuglehunden, Hanne Fevik, er sekretær i RU.
Fra FKF har Hans Einar Enoksen og Elisabeth Kallevig deltatt under enkelte møter/saker.

Det er avholdt 5 RU-møter i 2016, 3 av disse ble arrangert som telefonmøter. Fysisk møte ble
avholdt i tilknytning til Dommerkonferanse på Gardermoen i januar og på Fuglehundtinget i
Drammen i juni.
RU har i 2016 vært sterkt involvert i Norges VM-uttak og deltakelse. Videre er mandat for
Felles Avlsråd på plass, og FA er i gang med sitt arbeid. For øvrig vises til møtereferater
oversendt og publisert på FKFs hjemmeside.
April 2017
RASEUTVALGET
Iver Melby
Leder RU

6.3

RAPPORTER FRA ANDRE KOMITEER

Derbykomiteen
Norsk Derby 2016
Derbykomiteen 2016 har bestått av Ingrid Margrethe Bjåen, Kåre Norum og Marianne
Sagstad. Vi har hatt møter over Skype, ellers har vi hatt løpende kontakt pr. tlf og e-post. Vi
fordelte arbeidsoppgaver oss imellom og samarbeidet i komiteen har fungert svært godt. Som
i fjor har også komiteen i år tatt på seg alle påmeldinger og registrert alt, også de kvalifiserte
deltakerne. Dette for å lette arbeidet for teknisk arrangør og for at deltakerne har kun en og
forholdet seg til.
Når det gjelder sponsorene våre så har vi fortsatt Eukanuba som hovedsponsor. Kontrakten
med Eukanuba går ut nå i 2016, så der må komiteen for neste år ta kontakt å få til en ny
kontrakt om dette er ønskelig. Kontrakten med Norsk Dyremat (Provit ) er fortsatt et år til og
Bolig & Eiendomsutvikling har vært fra år til år. Disse sponsorene har itillegg til produkter
(se bort fra BE) også bidratt med pengestøtte. Vi klarte i år å skaffe til veie flere sponsorer, de
bidro med produkter til premier og disse var Non-stop og Åsnes ski. Bjåen turisthytte og
Aakervik spekemat stilte med mattil komiteen og dommerne for Norsk Derby. Veldig positive
sponsorer og rask med tilbakemelding om at de ønsker å være med å sponse ND.
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Torsdagskvelden er det tradisjon for foredrag, og i år fikk vi et interessant innslag om
«Nesemidd på hund» som Eukanuba ordnet.
Når det gjelder bestilling av klistremerker og pins valgte vi i år et annet firma, grunnet alt
rotet som var i fjor. Flex Reklame tok på seg jobben og fikk de raskt levert også til en
adskillig billigere pris. Pokaler, porselenskrus og vaser er kjøpt av Direkte premier AS og
Håndverksatelier DUB AS. Vi kontaktet også i år Svein Borgen. Takk for hjelpen! Vi har
måtte også i år bestille krus og pokaler, så lageret er fullt opp.
Samarbeidet med IT ansvarlig FKF sidene og Facebook Hans Einar Enoksen har vært
fantastisk bra. Alltid har informasjonen kommet raskt ut. Under arrangementet har det vært
lagt ut både på FKF og på teknisk arrangør NPK sine sider. Ingrid Bjåen hadde også tilgang
til NPK`s og til facebooksidene til ND og NPK slik at vi hadde flere aktører å ta av.
Odd Harald Sørbøen og Tore Husebø gikk ut med finalepartiet og sørget for fortløpende
«dreiebok» og bilder direkte på Facebooksidene til stor glede for «hjemmesitterne».
Det var 391 påmeldte i år, en bra oppgang fra i fjor. 128 klarte kvalitetskravet, som er ca det
som var året før. Gledelig i år var at to Kleiner Münsterländer var påmeldt, hvor en klarte å
opnå kvalitetskravet. Det ble en utfordring for teknisk arrangør i forhold til VK da det er
begrensning på deltakerantallet er maks 200 startende på Hjerkinn/Kongsvoll terrengene. 111
kvalifiserte stilte til start fredag morgen, altså 6 partier. Det var 7 premierte i kvalifiseringen
og 8 premierte i semifinalen.
Finalen ble dømt av Arne Abel Lunde og Bård Berntsen. Første runde var det bra med fugl,
fugl i alle slippene. Andre runde litt lite fugl i starten men tok seg opp igjen. Etter et kort
finaleslipp ble det 2 premierte tilslutt.
Tusen takk til dommerne i kvalifisering, semifinale og finale for godt utført jobb. Samarbeidet
med teknisk arrangør NPK gikk knirkefritt. Derbykomiteen ved Ingrid og Marianne tok hele
jobben med premielister, oppsett av partier og nødvendig info som tilhørte ND under selve
arrangementet, Kåre tok seg av alt som hadde med dommerne å gjøre i godt samarbeid med
Sven-Tore fra NPK. Vi gjorde en feil ved oppsettet av semifinale, hundene skulle vært rokert
over flere partier enn det ble gjort. Dette beklager vi.
Resultat Norsk Derby Finale 2016:
1NDF ES Valera`s Sjakk eier Sverre Angel – Hansen/fører Petter Steen
2NDF ES Turbekken`s Katja eier/fører Ivar Rødsjø
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Fagkomiteer (FK):
Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver
Komiteen har bestått av:
Petter Elvestad
Nils B Skaar
Iver Melby.
Komiteen har konkludert i 7 saker og avvist 2 saker som ikke relevante for komiteen. Det er
NKKs jakthundkomite som fastsetter straffereaksjonen og nivået etter å ha mottatt innstilling
fra FK. NKKs Jakthundkomite har fulgt FKs anbefalinger.
Komiteen har lagt vekt på at samme forseelse skal ha samme innstilling til dom, også over tid.
FKs reaksjonsgrunnlag må være brudd på jaktprøveregelverket eller NKKs lover.
Oversikt over konkluderte saker i 2016:
Interesse for/angrep på sau:
1
Interesse for/ angrep på rein:
1
Uønsket adferd mot annen hund:
3
Angrep fra hund på person:
1
Uakseptabel oppførsel av dommer:
1
Anke på tidligere avgjørelser:
1
Oversikt over behandlede saker 2011 – 2016:
2011
2012
2013
Interesse for /
5
3
3
angrep på sau
Interesse for /
2
1
0
angrep på rein
Uønsket adferd
2
6
2
mot annen hund /
person
Klage på dommer
0
1
0
/
dommeravgjørelse
Rapport på
0
0
1
deltager

2014
0

2015
1

2016
1

2

1

1

3

3

3 (1)

3

2

1

2

0

0

Komiteen har vært enstemmig i alle avgjørelser. I en sak har et medlem meldt seg inhabil.
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FKF’s fagkomite for skogsfuglprøver
Komiteen har bestått av:
Tore Kallekleiv
Jon Ivar Søhus.

Ingen saker til behandling i 2016-2017.

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

Ingen saker til behandling i 2016-2017.

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen
Komiteen har bestått av
John Berge, leder
Fredrik Aalerud
Olaf Dobloug
Nina N. Kjelsberg (FKF-styrets representant).
Det har de siste årene pågått en utredning om ytterligere vern på Dovre. Tilbakeføring av
tidligere Hjerkinn skytefelt, verneplan og konsekvenser er nå inne i en høringsfase. Dette er
store utredninger som nå nærmer seg en beslutningsfase. Det som kan få konsekvenser for vår
virksomhet er at vi mister noe terreng og at Snøheimveien kan bli stengt. Villreinen er
vinneren i området og det er spesielt terrengene inn langs Kaldvella og rundt foten på Kolla
som foreslås innskrenket.
Komiteen har sett det som en del av sin oppgave å realitetsorientere (sett med våre øyne) både
saksbehandler hos fylkesmannen i Oppland og nasjonalparkforvaltningen på villreinsentret på
Hjerkinn. Det er avholdt møte med Lina Andersen, seniorrådgiver hos fylkesmannen, og Carl
Bjurstedt, nasjonalparkforvalter Hjerkinn. Bjurstedt var invitert og deltok på en av våre
jaktprøver sist høst. Videre har det vært samtale med Statsskogs representant på Dovre, Trond
Berger, med tanke på videreføring av de kontrakter vi har i dag.
Komiteen har utarbeidet et høringsutkast til styret i FKF.
Det som blir viktig i arbeidet fremover er å holde kontakten med nasjonalparkforvalter og
nasjonalparkstyret med tanke på Verneplan og ikke minst den kommende Forvaltningsplan. I
sistnevnte kommer detaljer som kan være viktig for oss. For øvrig må arbeidet med
forlengelsen av gjeldende kontrakter iverksettes.
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Lavlandskomiteen
Komiteen fikk sitt mandat i november 2016.
Medlemmer: Arild Skeivik, Rune Frankmoen, Anders Simensrud (RU) og Elisabeth Kallevig
(FKF rep).
Møtevirksomhet: Komiteen har hatt 3 møter – 1 på Garder Kurs og Konferansesenter og 2
telefonmøter. En del arbeid er gjort på mail mellom møtene.
Saker: Vi har arbeidet med 3 saker siden november.
1) På oppdrag fra styret i FKF har vi sett på vedtaket fra Fuglehundtinget 2016 og gitt en
anbefaling til styret vedrørende gjennomføring av høystatusløp på lavland.
2) På oppdrag fra RU har vi arbeidet med uttaks regler og praktisk gjennomføring av
uttak for VM. Anbefaling er sendt RU.
3) Komiteen har sett et behov for en dommerkonferanse myntet mot lavland og
utfordringene på denne arenaen. I samarbeid med erfarne dommere/deltagere og DU
arbeides det for å legge alt til rette for denne konferansen som finner sted i Sandefjord
11. juni.
Vi har også begynt å diskutere mulighetene for en konferanse neste år myntet mot aktørene
der vi ønsker å ta for oss regler/direktiver for supplering av vilt tilknyttet kulturlandskapet,
kunnskap om biotop for artene vi jakter på, mulige forbedrende tiltak, etc.
19. april 2017
Arild Skeivik

Rune Frankmoen

Anders Simensrud

Elisabeth Kallevig

Rapport VM i Danmark i 2016
Som medlem av den internasjonale VM-komitee og dommer, etc. ved årets VM i Danmark vil
jeg få gi en liten rapport. Jeg dømte først de kontinentale hundene 2 dager i Ribe, senere i
selve VM i Dronninglund 2dager kontinentale hunder og en dag ST.Hubertus damer. Jeg
dømte alle de norske kontinentale hundene og holdt meg oppdatert på de engelske.
Intensjonen til Raseutvalget ved årets uttak var å sende hunder til VM som hadde stilen, etc til
å få en høy premie. De norske hundene jeg så, holdt det internasjonale nivå. Min
dommerkollega fra Holland sa at han aldri hadde sett en Grosser Mûnsterlander som hadde så
godt søk som Era til Christian Bakke. Det ble mange premier på de kontinentale, ingen topp,
men dårlig vær, vanskelig fugl var mye av grunnen. Eksempel: Lørdag dømte vi(italiensk
dommer,hollandsk dommer og jeg som hoveddommer) et parti med 22 hunder kontinentale.
Det ble bare to premier. En engelsk korthår fikk en Excellent og en spansk Breton fikk en
Tres Bon. Det var hele beholdningen den stormfulle dagen. Bedre på VM-lag andre dag med
7 premier på mitt parti. To norske fikk premie den dagen.
Blant de engelske var søkskvaliteten i orden, men de lykkedes ikke i fugl, slik som mange
andre nasjoner.
Stemningen blant de norske deltakerne var god, all trening gikk bra,når de fikk drive på i fred.
Jeg håper at neste års VM i Frankrike går uten all den grums som har vært etter årets uttak. De
respektive berørte klubber får ta tak i dette. Hvis man blir uttatt til et landslag må man
respektere det.
Hilsen Kjell Duedahl.
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6.4 JAKTPRØVER OG KVALITETSIKRING
Terminliste prøver/CACIT
FKF har som målsetting at det skal være et godt og bredt tilbud med jaktprøver og høy
kvalitet på CACIT prøvene i hele landet. I den forbindelse har styret i Fuglehundklubbenes
Forbund gitt individuelle tilbakemeldinger til hvert enkelt samordningsutvalg i hele landet for
å bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres. Det har vært store forbedringer på arbeidet og
kvalitetssikringen av CACIT-prøver de siste årene, men vi har fortsatt litt jobb igjen før vi er
der vi ønsker.
Under styrebehandlingen av terminlistene for 2017 ble anbefalingene fra
samordningsutvalgene fulgt i sin helhet med ett unntak. Totalt var det kommet inn 55
søknader om tildeling av CACIT. 49 av disse ble innvilget slik:
Prøve

Antall CACIT

Søknader om CACIT

Tildelt CACIT

Vinter

25

30

25

Høst

19

18

18

Lavland

5

6

5

Skog

1

1

1

Sum

50

55

49

En CACIT høst ikke tildelt i SU Syd-vest

Kvalitetssikring jaktprøver
Samordningsutvalgene fungerer etter styret i FKFs mening meget bra. Styret har i liten grad
grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til terminlisteoppsett. Styret gir
hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding etter siste terminlisteoppsett, noe som kan
være til nytte for det videre arbeidet i hvert enkelt SU. Terminlisteoppsettet for 2017 har vært
utfordrende siden 21/8 havner på en mandag og vi mistet en jaktprøvehelg før jaktstart.
Rapporteringen fra jaktprøvearrangører til FKF og betaling til dommerutdanningsfondet
fungerer tilfredsstillende. Det er nå bare et fåtall arrangører som påfører FKFs sekretær
ekstraarbeid.
Kvalitetssikring høystatusløp 2016
Ettersom FKF har et særlig ansvar for Norges Mesterskapene og Norsk Derby gir vi
arrangørene en tilbakemelding på disse arrangementene. Evalueringen gjelder alle deler av
arrangementet. Det er rapporter fra dommere, NKKs representant, tilbakemeldinger fra
deltagere og vurdering av episoder som oppstår som styret i FKF blir kjent med som legges til
grunn. Styret ønsker ikke å legge vekt på detaljer, men påpeke forhold som kan forbedres
under kommende arrangement.
Styret er av den oppfatning at arrangørene legger stor innsats i å legge forholdene til rette for
deltagere og dommere. Vi er fornøyd med arrangementene som holder et meget godt nivå.
Publisering av informasjon under mesterskapene er noe variabel og vi mener det kan være
hensiktsmessig å komme frem til en felles mal alle kan benytte.

24

6.5

FKF INTERNETT OG BLADET ”FUGLEHUNDEN”

Internett
Internettsidene har også i 2016 vært driftet gjennom Istudio, et selskap som driver med slike
tjenester, inkludert supporttjenester.
Nettsiden er oppgradert til Joomla 3.5 og mobilvennlig utgave.
Webansvarlig har vært Hans Einar Enoksen.
Nettsidens domene er som før www.fuglehundklubbenesforbund.no
FKF sider i Fuglehunden
FKF sine sider i Fuglehunden inneholder oversikt over styrets medlemmer,
varamedlemmer, sekretær, revisor og valkomité.FKF har til rådighet spaltesplass i
Fuglehunden til fast stoff i de 6 utgivelser som kommer årlig. Frister for kåring av Årets
Unghund og NorgesCup samt offentliggjøring av resultatet, resymé fra årets Fuglehundting
og referat fra høstens Kongsvoll 1 kurs og autorisasjonsprøven er en del av den info som
kommer på disse sidene.
Ved siden av ovennevnte, er det plass til informative tema som FKF kan være engasjert i. 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

6.6.

ULIKE SAKER

Instruktørutdanning
Vi ser fortsatt en positiv utvikling i antall Fase I og II kurs etter ny instruktørutdanning. Det er i
perioden 2016-2017 utdannet 45 nye Fase I, 8 Fase II og 2 Fase III instruktører.
Tilbakemeldingene er veldig positive og kursene holdes fortsatt på et lavbudsjett nivå.

Aversjonsdressur
Medlemsklubbene gjennomfører aversjonsdressur som tidligere og er en viktig bidrags yter
til dette viktige arbeidet. Det har vært gjennomført både på Sau og Rein. Samarbeidet med
NJFF fungerer utmerket.
RAPPORTSKJEMA FOR GJENNOMFØRT AVERSJONSDRESSUR FKF 2016

Hundetyper

Sum antall
1. gangs bevis

Sum antall
fornyete bevis

Stående fuglehunder
Apporterende og støtende hunder jakt
Drivende hunder jakt
Spisshunder jakt
Andre hunderaser
Blandingshunder

454
15
28
20
40
22

301
5
12
5
8
7

Samlet antall:

579

338
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IT-utvikling
Hovedtrekk i forrige periode (2015-2016):
Det er i perioden utnevnt ny BIT-representant og brukernivået for «min side» skal
oppgraderes til dagens teknologi for lesebrett og smarttelefoner. Det er sendt inn anbud via
NKK-IT for nytt jaktprøveprogram og det jobbes med reforhandling av avtale for elektronisk
påmelding til jaktprøver og utstilling. NKK-IT jobber også med en rapportgenerator for å
hente ut statistikker på en enklere måte.
Utvikling i perioden (2016-2017):
1. Søknad om midler til utvikling av nytt jaktprøveprogram for fuglehunder
Midler til nytt jaktprøveprogram ble innvilget og nytt program skal stå ferdig til høstprøvene
2017.
2. Søknad om midler til utvikling av applikasjon/smartwebløsning for påmelding til
NKK’s aktiviteter
Denne saken ble ikke behandlet da flertallet i BIT ville gå for at «Min side» i NKK skal
oppgraderes slik at den er kompatibel med lesebrett og smarttelefoner. Det vil si at vi i
fremtiden kan utføre medlemsadministrasjon, registrering av valpekull, eierskifte,
rekvisisjoner, helse, søknader om championat/titler osv, i tillegg til påmeldinger til aktiviteter
via lesebrett og smarttelefoner. Arbeidsgruppen avventer derfor denne
applikasjon/smartwebløsningen i påvente av resultatet av oppdateringen av funksjonene i
«Min side».
Min side i NKK er nå oppgradert slik at den er kompatibel med smarttelefoner og nettbrett.
Denne løsningen vil fungere utmerket med det nye jaktprøveprogrammet. Løsningen er
tidsriktig og er tilrettelagt våre behov. Arbeidsgruppen avventer derfor saken til utfallet i
saken om økt påmeldingsavgift er behandlet av Fuglehundtinget.
3. Reforhandling av «Avtale om bruk av elektronisk påmelding i Dog Arra hos Norsk
Kennel Klub (NKK) pr. 05.12.2008»
Avtalen er reforhandlet med NKK HS og de har besluttet å endre avgiften fra 6,5% til 2,5 %
med virkning fra 1.7.2017. Det vil utgjøre 10 kr per startende hunder og er innenfor det vi
mener er akseptabelt. (Se egen sak om påmeldingsavgift for fuglehundprøver)
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RESULTATER HØYSTATUSLØP
NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2016:
Teknisk arrangør

Norsk Gordonsetter Klub

Finaledommere

Rune Magnussen og Edgar Henriksen

Vinnerlag

Irsk Setter

Vinner av Høyfjellspokalen

IS Follsjøen`s Emilie
E/F: Ingri og Eldri Kjørren/Jørn
Presterudstuen

Øvrige deltakere på finalelaget

IS Imingens Prince
E/F: Trond Kristian Karlsen
Bjerkaasen’s Bk- Triac
E/F: Bjerke, Elisabeth Haukaas
Bjerke, Asgeir

NM INDIVIDUELT HØST 2016
Teknisk arrangør

Norsk Gordonsetter Klub

Finaledommere

Jan Terje Haugen og Svein Oddvar Hansen

Finaleresultat

1. VK/CACIT
ES Storbakken`s Lucky Macy
E/F: Tore Hansen/Yngve Hansen
2. VK Finale/Res CACIT
ES Storbakkens Diesel
E/F: Kine og Kurt Høvik
3. VK Finale
ES Seterfjellet`s Calli
E/F: Rune Hansen
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4. VK Finale
IS US Tixi
E/F: Hege Olsen/Andreas Bjørn

NM SKOG 2016:
Teknisk arrangør

Norsk Pointer Klubb

Finaledommere

Arnfinn Holm
Jarle Klemmetsdal
Torfinn Longroth

Finaleresultat

1. VK NM finale
GS Tg Buzz
E/F: Marius Jørve Arnesen

2. VK NM finale
SV Ullekalvs Si-Fröken
E/F: Lone Gudim

3. VK NM Finale
IS US Chica
E/F: Bjørn Haugland
4. VK NM Finale
ES Storbakkens PB Makita
E/F: Eivind Kolstad
5. VK NM Finale
ES Mac Persson`s A Max
E/F: Simen Hansen Fagerhøi
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NORSK DERBY 2016:
Teknisk arrangør

Norsk Pointer Klubb

Finaledommere

Arne Abel Lunde og Bård Berntsen

Finaleresultat

Nr. 1 Norsk Derby finale
ES Valera's Sjakk
E: Sverre Angell-Hansen
F: Petter Steen

Nr. 2 Norsk Derby finale
ES Turbekken's Katja
E/F: Ivar Rødsjø.

UNGHUND GRAND PRIX 2016:
Teknisk arrangør

Telemark Fuglehundklubb

Finaledommere

Stian Henriksen og Mads Hansen

Finaleresultat

Nr. 1 Unghnd Grand Prix
ES Valera`s Sjakk
E: Sverre Angell-Hansen
F: Petter Steen
Nr. 2 Unghnd Grand Prix
SV Munkefjellets Vill Iver
E/F: Ellen Marie Imshaug
Nr. 3 Unghnd Grand Prix
ES Jakthaugens Ram
E/F: Gunvor Rustad Grandal

29

NM-LAG LAVLAND 2016:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Arne Abel Lunde og Lasse Kvam

Vinnerlag

Pointer

Vinner av Lavlandsfatet

P Borgeflon`s JL Raffzeth
E/F: Øystein Dahl

Øvrige deltakere på finalelaget

P Høytjønna's Berthe
E/F: Jørgensen, Randi Dahl / Jørgensen, Ulf
P Solasteggen's Bella
E/F: Nedrejord, Ola Lunden

NM LAVLAND 2016:
Teknisk arrangør

Østfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Rune Frankmoen og Roar Karlsen

Finaleresultat

1. VK m/CACIT NM finale
IS Red Garlic`s Pralin
E/F: Ulrik Myrhaug og Christel Dyngeland

2. VK NM finale
IS US Jessie James
E/F: Knut Mathias Barkhall
:
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FORUS OPEN 2016:
Teknisk arrangør

Hed-Opp FHK

Finaledommere

Torfinn Stenersen og Odd Harald Sørbøen.

Finaleresultat

1. Pr Forus Open
IS Liatoppen's Tl Taro
E/F: Line Braathen

2. Pr Forus Open
ES Røynåsen's Mister
E/F: Jan Terje Haugen

3. Pr Forus Open
ES Halvartun's Simba
E/F: Line Haugen

NM LAG VINTER 2017:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Rune Hoholm og Ronny Sagmo

Vinnerlag

Korthåret Vorsteh

Vinner av Vinterpokalen

KV Rypesteggens Cot Ravna
E/F: Ulf Antonsen

Øvrige deltakere på finalelaget

KV Itza's Heidi
E/F: Krogh, Anne Maj

KV Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen
E/F: Robert Brenden
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NM VINTER 2017:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Jostein Jenssen og Arild Dahl

Finaleresultat

1 VK NM finale
B Vakkuniva-Tarzans T-R Tindra
E/F: Joachim Almgren

2 VK NM finale
IS Bjerkaasen`s BK-Triac
E/F: Elisabeth H Bjerke/Asgeir Bjerke

3 VK NM finale
ES Ljunguddens Katja
E/F: Halvar Rødsjø

4 VK NM finale
IS Imingens Pr Prince
E/F: Trond Kristian Karlsen

5 VK NM finale
IS US Tixi
E:Hege Olsen
F: Andreas Bjørn
6 VK NM finale
IS J-Tyfon Av Kjerringholm
E/F: Randi Halvorsen
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ARCTIC CUP 2017
Teknisk arrangør

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Finaledommere

Fredrik Walby og Reidar Nilsen

Finaleresultat

1.pr P Ørntuas J Juni
E/F:Rune Hoholm
2.pr B Orreskogen`s Bri
E/F: Per Johnny Skjæran
3.pr P Ørntuas K Varg
E/F: Raymond Klæboe
4.pr ES Fosens Lizzie
E/F: Erik Josefsen
5.pr B Tromsørypa`s Ts Frigg
E:Caroline Mar ssen
F: Per Johnny Skjæran

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2017
Teknisk arrangør

Vestlandets Fuglehundklubb og
Agder Fuglehundklubb

Finaledommere

Jarle Klemetsdal og Elin Dugstad Veseth

Finaleresultat

1.Pr P Halsenuten's Bf Wille
E/F: Gonsholt, Katrin / Kittilsen, Sven Tore

2.Pr ES Sognexpressen's Nda Twist
E/F: Brenden, Marita L / Brenden, Robert

3.Pr P Gaupeskaret's Pyro
E/F: Borcherding, Andreas

VM FOR STÅENDE FUGLEHUNDER – 2016
Dansk Kennel Klub var vertskap for VM 2016 på Jylland i Danmark. Sterk innsats av det
norske herrelaget i St.Hubertus resulterte i en plass på pallen. Det ble bronsemedalje til ES
General Sniff av Skåpleinun/Bjørn Sjurseth og ES Bjerndrup's Zerena/Arne Hovde.
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ÅRETS HUNDER
VINNER AV NORGES CUP 2016:
1.PR 43 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:
2.PR 34 Poeng
HundensNavn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:
3.PR 28 Poeng
HundensNavn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Hundensmor:
Hundensfar:
Eier:

IS Imingens Pr Prince
NO33396/12
19.12.2011

VK
Imingens Li Pin Up
Storstoggas Robbie

Linda og Trond Kristian Karlsen

ES Seterfjellets Calli
NO 46392/12
15.04.12
VK
Tjuvreisens Sunami

Berguglas Heiki III
Rune Hansen

IS Follsjøens Emilie
15432/07
21.05.2007

VK
Follsjøens Coya
C-Ipkiss av Kjerringholm

Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen
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ÅRETS UNGHUND 2016:
1.PR 13 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:

ES Valera’s Sjakk
NO33330/15
02.02.2015
UK
Tiurfotens Siri
Løvenskarets Birk
Sverre Angel og Vibeke Angel Hansen

2.PR 11 Poeng
Hundens Navn:
Regnr
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:

SV Munkefjellets Vill Iver
NO54999/14
23.11.2014
UK
B Ronja
Stakkhaugens Faio
Ellen Marie Imshaug

3.PR 8 Poeng
Hundens Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Hundens mor:
Hundens far:
Eier:

ES Frankmovangen’s Fryd
NO38814/15
10.03.2015
UK
Berkjestølens Vidda
Seterfjellets Calli
Rune Frankmoen

Oslo, 10.mai 2017

Hans Einar Enoksen

Kjell Enberget

Tore Paulshus

Elisabeth Kallevig

Jørn-Tore Karlsen
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2016 – 31.03.2017

SÆTRANG REGNSKAP AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Org.nr. 957 433 669
Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Revisorberetning
Til Fuglehundtinget - Fuglehundklubbenes Forbund (FKF)
Revisjonsberetning for årsregnskapet 1.4.2016 til 31.3.2017 i henhold til norske
regnskapsprinsipper.
Jeg har revidert årsregnskapet for Fuglehundklubbenes Forbund, organisasjonsnr.989 587 218
for regnskapsåret 2016/17 som viser et underskudd på 16.959,03 kroner.
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet og årsberetningen er
avgitt av forbundets styre og daglig leder. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag
for min uttalelse.
Jeg mener at:
•

Regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets
økonomiske stilling, og resultatet er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i
Norge.

•

Balanseposter er avstemt og funnet i orden.

•

Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i
Norge.

•

Resultatregnskap og balanse anbefales godkjent.

Oslo, 4. mai 2017

Anne-Grethe Sætrang
Anne-Grethe Sætrang
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SAK 3 - FORELAGTE SAKER
Sak 3.1 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF
Malvik Fuglehundklubb
v/Åse Kristin Skain Hansen
Heggbakken 2 7550 HOMMELVIK
10.2.2017, Hommelvik
FKF
Fartvegen 270
2324 Vang
Søknad om opptak som medlemsklubb
Vi søker med dette opptak som medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).
Malvik Fuglehundklubb (MFHK) ble stiftet 15.10.2014, og er registrert i Enhets- og
Frivillighetsregisteret.
Malvik Fuglehundklubb
Malvik Fuglehundklubb og dens medlemmer er nå vel etablert og har markert seg i
prøvesporten med flere gode resultater siden oppstarten i 2014. Vi har i samme periode
arrangert flere skogsfuglprøver med suksess, samt lokale arrangementer for våre medlemmer.
Vi mener at vi bidrar til rekruttering og aktivitet til det beste for miljøet og sporten. Malvik
Fuglehundklubb vokser uten at det hemmer vekst og medlemstall i andre nærliggende
klubber. Det igjen viser at det er plass for Malvik Fuglehundklubb. Flere aktive medlemmer
mener vi er til det beste for hele fuglehundfamilien.
Formålet med klubben
Vi ønsker at våre vedtekter skal være i tråd med FKFs og NKKs lovverk og retningslinjer. Vi
ønsker som klubb å være en del av det store fellesskapet. Vårt virkeområde vil fortrinnsvis
være lokalt i Malvik og omegn. Vi ønsker å lage en ramme for, og utvikle et allerede etablert
sosialt nettverk i Malvik. Her er det mange som er interessert og engasjert i fuglehundsporten,
på ulike nivå. Geografisk mener vi det er plass for en klubb mellom større og tilstøtende
fuglehundklubber, som Nordenfjeldske FK og Inn-Trøndelag FK, der flere av våre
medlemmer også er engasjert. Vi fanger opp mange nye medlemmer som ikke allerede er
engasjerte i en slik klubb, og vi har ikke som mål å konkurrere med de nevnte klubbene. Våre
aktiviteter er stort sett ikke konkurrerende med nabo klubbene, og spesielt skogsfuglprøven
mener vi passer godt inn i tilbudet i Midt-Norge. Vi ser heller for oss å fremme et samarbeid
med nevnte klubber, for eksempel ved å benytte oss av enkelte tilbud som allerede eksisterer
og fremheve de til klubbens medlemmer.
Medlemsmasse
Per 1.1.2017 teller vi 96 medlemmer, jfr. Vedlagte medlemsliste, Vi har medlemmer i alle
aldre og en relativt stor kvinneandel.
Aktivitetstilbud
• Klubbmesterskap: MFHK har nettopp arrangert sitt 3. klubbmesterskap med meget
god påmelding. Vi treffer medlemmer her som har lokal tilhørighet, og dette er også et
viktig rekrutteringstilbud.
•

Skogsfuglprøve: MFHK sin skogsfuglprøve blir i dag arrangert i samarbeid med
Tiuren Jakt, Hund og Fiskeklubb. Med deltagelse fra omtrent 50 hunder hvert år, blir
det til den største skogsfuglprøven i regionen og blant de større i landet.

40

I årene framover ønsker MFHK å arrangere denne prøven alene som medlem i FKF og
NKK.
•

Miljøkvelder: Miljøkvelder er et ukentlig tilbud vi har i perioden mai-august. Her
treffes hele spekteret av fuglehundfolk, fra nybegynnere til «garva» jegere og
jaktprøvedeltakere. Et viktig tiltak for rekruttering til sporten. Der er det bl.a. mulighet
for tamfugltrening. Disse kveldene har hatt stor deltakelse og vært en suksess i miljøet
i mange år. Vi har også arrangert treningskvelder på haglebanen med god oppslutning.

Med vennlig hilsen
Styret

Malvik Fuglehundklubb
Leder
Bernt Martin Sandsør

Sekretær
Åse Kristin Skain Hansen

Styre og valgkomite Vedtatt ved Årsmøtet 9.3.2016
Leder: Bernt M. Sandsør for nye 1 år
Nestleder: Håvard Stuevold ikke på valg 1 år
Kasserer: Sissel Halseth for nye 1 år
Sekretær/web-ansvarlig: Åse Kr. S. Hansen for nye 2 år Materialforvalter: Sverre Langolf for
nye 1 år
Styremedlem: Kjell Arne Hestvik ny 2 år
Styremedlem: Kurt Høvik ikke på valg 1 år
Valgkomite: Leder: Krister Stav ikke på valg 1 år
Medlem: Stig-Håvard S. Hansen for nye 2 år
Revisorer: Revisor: Tone Høvik Larsen for nye 1 år
Vararevisor: Eva Gussiås for nye 1 år
Øvrige dokumenter som var vedlagt søknaden er sendt FKF’s medlemmer 16.04 sammen med
høringen. Disse var:
- medlemsliste
- vedtekter
- stiftelsesdokument
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FKF styrets vurdering
Samme sak var til behandling på Fuglehundtinget i 2016 og ble protokollført slik:
Sak 3.2 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF
Styrets innstilling:
Styret i FKF har etter høring blant medlemsklubbene registret at de geografisk nærmeste
klubbene ikke ønsker opptak av Malvik FK i FKF. Klubber lengre unna er positive.
Styret ber medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber
tilsluttet FKF og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å
drive flere klubber over tid. Ut over dette har ikke styret noen mening i denne konkrete saken
og overlater spørsmålet om opptak av Malvik FK til medlemsklubbene.
Følgende hadde ordet:
Sverre Andersen, Morten Risstad, Knut Fredheim, Brynjar Holmli, Terje Hessvik
Ordstyrer stilte spørsmål til Fuglehundtinget om aksept for ikke å telle blanke stemmer. Dette
ble akseptert.
Vedtak: Søknaden fra Malvik FK om opptak som medlem i FKF ble avslått av
Fuglehundtinget.
Søknaden fra Malvik Fuglehund er også denne gangen hørt hos medlemmene i FKF. Svarene
er sammenfallende med høringen fra 2016. Naboklubbene anbefaler ikke opptak mens
klubbene lenger unna også denne gangen er positive.
Styret ber igjen medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber
tilsluttet FKF og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å
drive flere klubber over tid.
Styret mener at årets søknad ikke har tilført nye momenter til søknaden samt at oppfordringen
fra Fuglehundtinget i 2016 om et samarbeid med naboklubbene ikke har ført frem. Med
bakgrunn i dette bør vedtaket fra Fuglehundtinget i 2016 respekteres.
Styrets innstilling:
Søknaden fra Malvik FK som medlem i FKF avslås.
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Sak 3.2 Endring av påmeldingsavgiften for Fuglehundprøver Høyfjell, Skog, Apport,
Fullkombinert og Lavland
I forbindelse med arbeidet med nytt jaktprøveprogram og elektronisk påmelding via Min Side
i NKK som har blitt kompatibel med smarttelefoner har FKF fått endret avgiften i NKK for
denne tjenesten fra 6,5% til 2,5%. Det medfører en økt utgift for arrangørene med ca.10 kr per
startende hund. Denne avgiften mener vi bør tilfalle deltaker og ikke arrangøren. Arrangørene
har i dag utfordringer med å få arrangementene til å gå med overskudd. For at vi skal få alle
deltakerne over på elektronisk påmelding, som vil lette jobben for arrangørene og deltakerne
betraktelig, ønsker vi en ekstra avgift for manuell påmelding og etteranmelding samt at alle er
pliktig til å bruke denne tjenesten på fuglehundprøver. Påmeldingsavgiften til
fuglehundprøver har vært uendret siden 01.01.2013.
Påmeldingsavgift økes med 25 kr fra dagens satser:
Høyfjell:
UK kr 425,AK kr 425,VK kr 475,Skog:
AK kr 500,Lavland:
UK kr 525,AK kr 525,VK kr 575,Apport:
kr 350,- alle klasser
Fullkombinert
kr 450,Høystatusløp høyfjell:
kr 600,- alle klasser
Høystatusløp skog:
kr 600,- alle klasser
Høystatusløp lavland:
kr 700,- alle klasser
Manuell påmelding og etteranmelding tillegg kr 50,FKF styrets vurdering:
Dagens system for påmelding til fuglehundprøver er utdatert og meget tungvint. Styret i FKF
mener at det er nødvendig med denne teknologiske endringen som nå er tilrettelagt for
fuglehundprøver. Avgiftsreduksjon i systemet er innenfor det vi mener er akseptabelt og
påmeldingsavgiften bør uansett økes, da de store prøvene har problemer med å få
arrangementene til å gå med overskudd.
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FKF styrets forslag til vedtak:
Høyfjell:
UK kr 425,AK kr 425,VK kr 475,Skog:
AK kr 500,Lavland:
UK kr 525,AK kr 525,VK kr 575,Apport:
kr 350,- alle klasser
Fullkombinert
kr 450,Høystatusløp høyfjell:
kr 600,- alle klasser
Høystatusløp skog:
kr 600,- alle klasser
Høystatusløp lavland:
kr 700,- alle klasser
Manuell påmelding og etteranmelding tillegg kr 50,Alle arrangører plikter til å benytte elektronisk påmelding i «dogweb arra», samt at det skal
være tilrettelagt for manuell påmelding og etteranmelding fra 1.7.2017.
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Sak 3.3 Endring av praksis for dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med søknad om
jaktprøver for høsten
Forslag fra Norsk Gordonsetter Klub
Viser til «Håndbok for jaktprøvekomiteer», pkt. 2.1, og foreslår endring av praksis for
dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med søknad om jaktprøver for høsten.
På ett tidspunkt ble disse bestemmelsene endret, noe som også fremgår av nevnte håndbok.
For året 2017, ser vi et klart negativt innslag i forbindelse med denne praktiseringen da det
kun vil være anledning for to jaktprøvehelger i forkant av jaktstart 10. september.
Dette gjør seg negativt utsalg i blant annet unghunders muligheter til kvalifisering til
høystatusløpet Norsk Derby, kvalifisering til NM, uttakning til NM lag m.m.
-

-

I 2017 inntreffer 21. august på en mandag, noe som gjør at tilfallende helg 19. og 20. august
uteblir fra muligheten for å søke dispensasjon fra båndtvangen med formål om å arrangere
jaktprøver på disse nevnte datoer. Siden jaktstart 10. september faller på søndag, vil vi i alle
år med 21. august på mandag (hvert 6. år), kun få anledning til å arrangere to (2) jaktprøver i
forkant av jaktstart.
I 2016 falt 21. august på en søndag, noe som ga mulighet til å arrangere jaktprøve for denne
samme helgen, fredag 19. til søndag 21. august.
I begge tilfellene snakker vi om eksakt samme datoer, da vi for 2017 kunne hatt mulighet til å
arrangere jaktprøver på lørdag 19. t.o.m mandag 21. august.
Bakgrunnen for ønsket er at det også i de år der 21. august faller på mandag, fortsatt vil bli
arrangert jaktprøver i tre (3) helger før jaktstart 10. september.
I de år som 21. august faller på tirsdag, vil problemet elimineres ved at 10. september faller
på mandag, og dermed er det også for disse årene tre tilgjengelige jaktprøvehelger i forkant
av jaktstart.

Dagens ordlyd i regelverket:
2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett
Det er normalt klubbens styre som tar stilling til om og evt. hvilke prøver som ønskes
arrangert. Denne beslutningen må fattes i god tid før fristen for å søke går ut. Formålet med
å arrangere fuglehundprøver er gjengitt i prøvereglene og det er opp til klubbene å sørge for
at det blir et tilstrekkelig tilbud til de som ønsker å få avprøvd sine hunder. Det er i dag ingen
eller svært beskjeden gevinst ved å arrangere prøver. De fleste arrangører som legger vekt på
å oppnå god kvalitet ved sine prøver, opplever tvert om at det lett blir tap. Med kvalitet menes
gode og fuglerike terrenger, tilstrekkelig antall dommere (gjerne to-dommersystem, ikke minst
i UK), gode innkvarteringsforhold og arbeidsforhold for prøveledelsen og dommerne.
Når beslutningen er tatt må klubben utnevne en prøveleder og en jaktprøvekomite som kan stå
for det praktiske før, under og etter prøven.
Det må søkes om terrenger og pris bør avtales.
Likeså må det reserveres innkvartering for prøveledelse og dommere.
Hvis en eller flere av prøvens dager faller innenfor båndtvangsperioden må det søkes om
dispensasjon til kommunen prøven skal gjennomføres i. Høyfjellsprøver tillates avholdt på
vinteren ut april, så fremt arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang
(jfr. Hundelovens §6.)
OBS!
FKF har endret praksis på dispensasjon for båndtvangen i forbindelse med søknad om
jaktprøver for høsten: Høstprøver hvor helgen inngår med den 21. august kan tillates
arrangert, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking etc. – Eksempel:
Hvis fredag eller lørdag er den 20.8. Søknad om å avholde høstprøve tidligere, vil ikke bli
innvilget. En forutsetning for å tillate prøver er også at arrangør har fått innvilget
dispensasjon fra regelen om båndtvang.
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Dagens praksis rundt apportprøvearrangementer berøres ikke av dette og tidligere praksis
videreføres. Det bør også utarbeides et budsjett for arrangementet, slik at klubben er klar
over hvilket økonomisk omfang det kan dreie seg om. Dette bør gjøres i samarbeid med
prøveleder.
Forslag til endring:
2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett
Det er normalt klubbens styre som tar stilling til om og evt. hvilke prøver som ønskes
arrangert. Denne beslutningen må fattes i god tid før fristen for å søke går ut. Formålet med
å arrangere fuglehundprøver er gjengitt i prøvereglene og det er opp til klubbene å sørge for
at det blir et tilstrekkelig tilbud til de som ønsker å få avprøvd sine hunder. Det er i dag ingen
eller svært beskjeden gevinst ved å arrangere prøver. De fleste arrangører som legger vekt på
å oppnå god kvalitet ved sine prøver, opplever tvert om at det lett blir tap. Med kvalitet menes
gode og fuglerike terrenger, tilstrekkelig antall dommere (gjerne to-dommersystem, ikke minst
i UK), gode innkvarteringsforhold og arbeidsforhold for prøveledelsen og dommerne.
Når beslutningen er tatt må klubben utnevne en prøveleder og en jaktprøvekomite som kan stå
for det praktiske før, under og etter prøven.
Det må søkes om terrenger og pris bør avtales.
Likeså må det reserveres innkvartering for prøveledelse og dommere.
Hvis en eller flere av prøvens dager faller innenfor båndtvangsperioden må det søkes om
dispensasjon til kommunen prøven skal gjennomføres i. Høyfjellsprøver tillates avholdt på
vinteren ut april, så fremt arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang
(jfr. Hundelovens §6.)
OBS!
FKF har endret praksis på dispensasjon for båndtvangen i forbindelse med søknad om
jaktprøver for høsten: Høstprøver hvor helgen eller påfølgende mandag inngår med den 21.
august kan tillates arrangert, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking
etc. – Eksempel: Hvis fredag eller lørdag er den 20.8. I de tilfeller der 21. august faller på
mandag, kan det kun søkes om å avholde prøve for lørdag og søndag inkludert mandag. I
alle tilfellene kan ikke første prøvedag være tidligere enn 19.august. Søknad om å avholde
høstprøve tidligere, vil ikke bli innvilget. En forutsetning for å tillate prøver er også at
arrangør har fått innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang.
Dagens praksis rundt apportprøvearrangementer berøres ikke av dette og tidligere praksis
videreføres. Det bør også utarbeides et budsjett for arrangementet, slik at klubben er klar
over hvilket økonomisk omfang det kan dreie seg om. Dette bør gjøres i samarbeid med
prøveleder.
FKF styrets vurdering:
Etter at nåværende praksis ble endret har Statskog sentralt lagt seg på samme policy som FKF
når det gjelder grunneiers tillatelse for jaktprøver på landsbasis. Styret i FKF støtter forslaget
såfremt Statskog sentralt er positiv til dette.
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FKF styrets forslag til vedtak:
FKF har endret praksis på dispensasjon for båndtvangen i forbindelse med søknad om
jaktprøver for høsten: Høstprøver hvor helgen eller påfølgende mandag inngår med den 21.
august kan tillates arrangert, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking etc.
– Eksempel: Hvis fredag eller lørdag er den 20.8. I de tilfeller der 21. august faller på mandag,
kan det kun søkes om å avholde prøve for lørdag og søndag inkludert mandag. I alle tilfellene
kan ikke første prøvedag være tidligere enn 19.august. Søknad om å avholde høstprøve
tidligere, vil ikke bli innvilget. En forutsetning for å tillate prøver er også at arrangør har fått
innvilget dispensasjon fra regelen om båndtvang.
Dagens praksis rundt apportprøvearrangementer berøres ikke av dette og tidligere praksis
videreføres. Det bør også utarbeides et budsjett for arrangementet, slik at klubben er klar over
hvilket økonomisk omfang det kan dreie seg om. Dette bør gjøres i samarbeid med
prøveleder.
Vedtaket trer i kreft når Statskog endrer sin praksis samsvarende.
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Sak 3.4 Gjeninnføre gullmerke i FKF
NESK sender med dette innspill til en sak vi ønsker at FKF vurderer for behandling på årets
Fuglehundting. Slik NESK ser der bør det vurderes å gjeninnføre gullmerke eller en annen
utmerkelse innenfor FKF.
I forbindelse med arbeidet med å gjøre FKF til et reelt forbund i NKK, ble vedtektene til FKF
endret. Dette ble gjort på tinget i 2012. I denne anledning ble muligheten til å oppnå
gullmerke i FKF fjernet.
Slik situasjonen er i dag, så kan det tildeles gullmerker i FKFs medlemsklubber og i NKK,
men ikke i FKF. Slik NESK ser det mangler det en utmerkelse innen fuglehundsporten til
personer som gjør og har gjort en stor innsats for fuglehundsporten på tvers av raser og
klubber. Det er i dag vanskelig å få dyktige kandidater til å jobbe frivillig for fuglehund saken
og om det ikke blir lettere å skaffe nye tillitsvalgte, så er det rett og rimelig at de som har og
har gjort en stor innsats får en hyggelig klapp på skulderen.
NESK foreslår derfor at det åpnes for følgende:
FKFs gullmerke kan tildeles personer som har gjort en fremdragende og
betydningsfulle innsats for FKF, for fuglehundssporten generelt eller for FKFs
medlemsklubber. Forslag til FKFs gullmerke kan fremmes av FKFs medlemsklubber
eller FKFs styre.
Vi ber styret i FKF vurdere om dette bør hjemles i FKF’s lover eller i andre retningslinjer.
Ved en lovendring må det til behandling på Fuglehundtinget og derfor sendes det innen de
gjeldende frister for dette. Ta kontakt ved spørsmål eller behov for avklaringer.
FKF styrets vurdering
Styret i FKF er positive til å gjeninnføre Gullmerket i FKF, men mener det er rett at
Fuglehundtinget beslutter dette.
Rett til tildeling av Gullmerket kan være gitt ved fullmakt av Fuglehundtinget, men i
høringsforslag til ny lovmal anbefales det at slik mulighet inntas i loven. FKF styret foreslår
at lovregulering av Æresmedlemskap / Gullmerket avventes til endelig behandling av ny
lovmal er fattet. Samtidig foreslås det at Fuglehundtinget gir styret rett til å tildele
Gullmerket, og utarbeide utkast til lovtekst og retningslinjer etter at ny lovmal er avklart.
FKF styrets forslag til vedtak
Fuglehundtinget gir styret rett til å tildele FKFs Gullmerke til personer som har markert seg
særskilt i forhold til Forbundets virke og formål. FKF styret skal utarbeide utkast til
lovendring og retningslinjer etter at forslaget til ny lovmal er endelig avklart.
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Sak 3.5 Organisering høystatusløp lavland
På oppdrag fra Styret i FKF har FKFs lavlandskomitee sett på gjennomføring av
høystatusløpene på lavland – unghundmesterskap (Forus), NM og NM lag.
Generelt. Lavlandsprøvene skiller seg ut fra skog- og høyfjellsprøver ved at viltet er tilknyttet
kulturlandskapet. Det blir supplert med oppdrettet fugl som blir satt ut etter gjeldende
bestemmelser i egnet biotop. Dette er hovedsakelig fasan og rapphøns. Disse to fugleartene
bruker i hovedtrekk forskjellig biotop i kulturlandskapet. Fasaner trives best i kratt, kanter og
høyere vegetasjon, mens rapphøns foretrekker åpne jorder. Det krever store ressurser året
gjennom hva gjelder avtaler/tillatelser på alle plan. Grunneierne skal selv drive egen aktivitet i
de samme områdene og det er oftest gjennom lange samarbeid at partene finner gode
løsninger hvor konflikter lett kan oppstå. Dette kan gjelde beitedyr, strømgjerder, høstsådde
jorder, pløying, etc. Prøvearrangør må også ha personer som ser til områdene fra midtsommer
ut året. Aktiv predasjonskontroll, i lovlig tid, store deler av året er også tidkrevende. Det
kreves et enormt engasjement fra medlemmene i arrangørklubbene. For å lykkes skal alt
legges til rette for at viltet trives og holder seg i området.
All aktivitet med hund på lavland krever at man også tar hensyn til andre brukere. Det skal få
uheldige hendelser til før mye er tapt.
Det er få arrangører av lavlandsprøver i forhold til skog- og høyfjellsprøver i dag. Det er
viktig at disse har kontinuitet så de har anledning til å pleie sine avtaler og fortsette arbeidet
og videreutvikling av områdene de har til disposisjon. Aktivitet er derfor viktig. Hvis det er
lite aktivitet hos en arrangør kan det fort føre til at man mister verdifulle områder å avprøve
våre hunder på. Forhåpentligvis vil det i fremtiden, med de klimaendringene vi ser i dag, også
kunne komme nye arrangører på banen i andre områder i landet. En forutsetning er at lovverk,
forskrifter og regelverk følges og, ikke minst, at avprøvingen av hundene i terrenget er av høy
kvalitet.
Det er i medlemsklubbenes interesse at vi har flere kvalitetsmessige gode arrangørklubber.
Høystatusløp lavland. Det er i dag 5 arrangører av lavlandsprøver, dette er hovedsakelig
distriktsklubber utenom en raseklubb. Av disse er det tre – Vestfold, Østfold og HedOpp –
som er med i rulleringen for høystatusløp. Dette grunnet de strenge krav som stilles til
gjennomføring. Det skal være mulig for andre arrangører å søke FKF om å avholde
høystatusløp på lavland hvis de kan møte kravene som stilles for en kvalitetsmessig høy
gjennomføring av arrangementet. Likeså kan klubber som er i rulleringen fjernes hvis FKF
ikke anser dem til å kunne tilby den påkrevde kvaliteten for arrangementet.
Unghundmesterskapet. Med bakgrunn i at Forus Open i dag arrangeres på dispensasjon fra
jaktprøveregelverket og at høystatusløpet tidligere år har vært arrangert i tilknytning til Forus
prøven, vil det nå i det nye forslaget være mulighet for nye arrangører å søke om å avholde et
unghundmesterskap på lavland. Med et nytt regelverk tror vi også at det vil kunne bidra til økt
interesse, samt høyne statusen til arrangementet.
Forslag til regelverk og championatpoeng
Arrangement.
Norsk Derby Lavland er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller
register anerkjent av NKK. Konkurransen avvikles etter NKK’s prøveregler og avvikles over
to til tre dager avhengig av antall påmeldte hunder. For å kunne arrangere Norsk Derby
Lavland kreves over 20 startende hunder. Arrangementet foregår på lavland og det skal være
både fasan og rapphøns i terrenget det konkurreres i.
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•
•
•

1. dag – Kvalifisering
2. dag - Semifinale (evt. finale)
3. dag – Finale.

Deltakelse.
Rett til og 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. Ingen hund kan konkurrere
mer enn en gang i Norsk Derby Lavland.
Påmelding.
Påmeldingen skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å
innbetale påmeldingsavgiften, og denne merkes med hundens registreringsnummer, når og
hvor 1UK er oppnådd, samt hvem som fører dersom det ikke er eier. Påmeldingsfristen
fremgår i årets terminliste.
Prøvemåte og bedømmelse.
Bedømmelsen skjer etter dommerens frie skjønn, dommerne skal overveiende ta hensyn til
hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som: jaktlyst, reviering, aksjon, fart, intensitet,
utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne og vilje til å reise fugl. Hunden skal kunne vise
beherskelse i oppflukt og skudd, det skal rangeres fortløpende slik som for VK klasse og
ingen av de hunder som går videre i konkurransen må ha vist prestasjoner som diskvalifiserer
for 1.UK

Championat Poeng.
1. premie Norsk Derby Lavland kvalifisering
2. premie Norsk Derby Lavland kvalifisering

2 poeng.
1 poeng.

Finale dag 2./ semifinale:
1. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale
2. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale
3. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale

3 poeng.
2 poeng.
1 poeng.

Finale dag 3.
1. premie Norsk Derby Lavland finale
2. premie Norsk Derby Lavland finale
3. premie Norsk Derby Lavland finale
4 . premie Norsk Derby Lavland finale

4 poeng.
3 poeng.
2 poeng.
1 poeng.

Kommentar: Arrangør skal bestrebe at det er erfarne lavlandsdommere på
kvalifiseringspartiene/semifinale. Arrangør oppfordres til å bruke en lokal dommer til finale
bedømmelsen, dette for å ivareta terrenget på best mulig måte med tanke på utnyttelse,
kjennskap til veier etc.

Forslag til navn som har vært oppe til diskusjon er:
• Norsk Derby Lavland
• Norsk Unghundmesterskap Lavland.
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NM
Et Norgesmesterskap på lavland bør skilles fra en vanlig vinnerklasse. Tittelen skal stå høyt.
I dag skilles det ikke mellom kravene for deltagelse i en vanlig VK og NM på lavland. Det har
vært et ønske om at flest mulig skal kunne delta. Dette resulterer ofte i svært ujevne makkere
hva gjelder erfaring på denne arena; man kan forvente noe mer ujevne terreng og varierende
lavlandserfaring blant dommerne spesielt på prøvens første dag.
Rett til og delta har hunder som har oppnådd 1AK på lavland eller VK premiering oppnådd på
lavland inneværende år eller 2-siste år.
Påmeldingen skjer etter FKF’s fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. Ved overtegning
innen fristen prioriteres de hunder som har nyest 1AK fra lavland eller VK premiering på
lavland. Hunder påmeldt før fristen som ikke får plass settes på venteliste og får sin plass etter
samme kriterier som over. Hunder påmeldt etter fristen settes på venteliste bak de som er
påmeldt før fristen og får sin plass på ventelista etter når betaling er registrert hos arrangør.
NM lag
Med samme begrunnelse som NM individuelt:
Tilleggskrav for deltagelse skal være at deltagerne er premiert på lavland
Instruks for arrangører av høystatusløp lavland*
For å kunne arrangere høystatusløp på Lavland skal det være både fasan og rapphøns i egnet
biotop i terrenget det konkurreres i.
Terrengets størrelse/beskaffenhet skal være stort nok til kunne gjennomføre en hel prøvedag
uten å måtte gå terrenget om igjen såfremt det ikke er hensiktsmessige årsaker til det. På
lavland kan fasan og rapphøns være veldig stedbundet til et område og da kan det f.eks. være
hensiktsmessig å oppsøke dette området flere ganger i løpet av samme prøvedag.
Utvelgelse av dommere til semifinale og finale av FKF gjøres i samarbeid med den
arrangerende klubb og det skal kun brukes dommere med erfaring fra lavland. En av
finaledommerne bør være fra arrangør klubben med tanke på best utnyttelse av terreng,
kjennskap til veier ev. andre utfordringer på lavland. Arrangør skal også bestrebe at det er
erfarne lavlandsdommere på kvalifiseringspartiene. Kjentmann på lavland er et absolutt behov
og hvert parti skal ha en egen utnevnt person. Kjentmann i høystatusløp har ikke anledning å
delta med egen hund.
*På Dommerkonferansen Lavland forventer vi at det vil komme nyttige og viktige innspill til
en mer komplett instruks for arrangørene. Hvis styret i FKF ønsker det, kan vi fullføre forslag
til denne etter konferansen.
Vi vil foreslå at instruksen sendes alle lavlands arrangører samtidig som den inkluderes i
Håndbok for jaktprøvekomiteer skrevet av Ellen Bakke Dobloug.
FKF styrets vurdering:
I henhold til vedtaket 3.1.2 på Fuglehundtinget 2016 har FKFs Lavlandskomité lagt frem et
godt gjennomarbeidet forslag med stor vekt på å høyne kvaliteten på høystatusløpene lavland.
I tillegg til regelverk er det utarbeidet instruks til arrangørene av disse høystatusløpene for å
sikre kvaliteten vi forventer.
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FKF styrets forslag til vedtak:
•

•
•
•

Høystatusløp lavland rullerer mellom Vestfold FHK, Østfold FHK og
Hedmark og Oppland FHK. Andre arrangører kan søke seg inn i rulleringen og
godkjennes av styret i FKF
NM Lavland – rett til å delta har hunder som har oppnådd 1.AK på lavland
eller VK premiering på lavland inneværende år eller 2-siste år
NM lag – tilleggskrav for deltagelse på tvers av rasene skal være at deltagerne
er premiert på lavland.
Endring av jaktprøveregelverket i samsvar med følgende:

Arrangement
Norsk Derby Lavland (Tidligere Forus Open) er et konkurranseløp for stående fuglehunder
registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. Konkurransen avvikles etter NKK’s
prøveregler og avvikles over to til tre dager avhengig av antall påmeldte hunder. For å kunne
arrangere Norsk Derby Lavland kreves over 20 startende hunder. Arrangementet foregår på
lavland og det skal være både fasan og rapphøns i terrenget det konkurreres i.
• 1. dag – Kvalifisering
• 2. dag - Semifinale (evt. finale)
• 3. dag – Finale.
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. Ingen hund kan konkurrere mer
enn en gang i Norsk Derby Lavland.
Påmelding.
Påmeldingen skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å
innbetale påmeldingsavgiften, og denne merkes med hundens registreringsnummer, når og
hvor 1UK er oppnådd, samt hvem som fører dersom det ikke er eier. Påmeldingsfristen
fremgår i årets terminliste.
Prøvemåte og bedømmelse.
Bedømmelsen skjer etter dommerens frie skjønn, dommerne skal overveiende ta hensyn til
hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som: jaktlyst, reviering, aksjon, fart, intensitet,
utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne og vilje til å reise fugl. Hunden skal kunne vise
beherskelse i oppflukt og skudd, det skal rangeres fortløpende slik som for VK klasse og
ingen av de hunder som går videre i konkurransen må ha vist prestasjoner som diskvalifiserer
for 1.UK
Championat Poeng.
1. premie Norsk Derby Lavland kvalifisering
2. premie Norsk Derby Lavland kvalifisering
Finale dag 2./ semifinale:
1. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale
2. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale
3. premie Norsk Derby Lavland finale/semifinale

2 poeng.
1 poeng.
3 poeng.
2 poeng.
1 poeng.
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Finale dag 3.
1. premie Norsk Derby Lavland finale
2. premie Norsk Derby Lavland finale
3. premie Norsk Derby Lavland finale
4 . premie Norsk Derby Lavland finale

4 poeng.
3 poeng.
2 poeng.
1 poeng.
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Sak 3.6 Viltavgift apport- og fullkombinertprøver
VILTAVGIFT APPORT- OG KOMBINERTPRØVER
Under Fuglehundtinget 2012 ble nye satser for påmelding på jaktprøver vedtatt og
gjeldende fra 1.1.2013. Når det gjelder apport- og fullkombinertprøver gjelder
følgende satser:
- Apportprøver
kr. 325,- Fullkombinertprøver kr. 425,Når det gjelder viltavgiften, er det KUN lavlandsprøvene som har denne avgiften
inkludert i påmeldingsavgiften. For apport- og fullkombinertprøver skal avgiften
angis spesielt i en av informasjonsrubrikkene når man registrerer prøven
Fra oversikten over apport- og fullkombinertprøver for 2016 viste det seg at flere av
arrangørene ikke forholdt seg til de angitte satser for påmelding og viltavgift.
19 apportprøver:
- Alle påmeldingssatser er oppgitt korrekt, - kr 325,- pr. start.
- Viltavgiften var oppgitt med forskjellige beløp hos flere arrangører.
- Tre klubber hadde ikke oppgitt noe informasjon om viltavgift.
11 fullkombinertprøver:
- Påmeldingssatsen er kr. 425,-. 2 klubber hadde oppgitt korrekt sats, 9 klubber
hadde oppgitt henholdsvis kr. 575,- eller kr 475,-.
- Viltavgiften varierte med egen angivelse, og noen arrangører hadde inkludert
avgiften i påmeldingsavgiften.

FKF styrets vurdering:
På bakgrunn av at det gjennom flere år har vært varierende fremgangsmåter å synliggjøre
viltavgiften på apport- og kombinertprøver samt at viltavgiftens beløp har variert, fremmer
styret i FKF følgende forslag.
FKF styrets forslag til vedtak:
Viltavgiften for apport- og kombinertprøver fastsettes til kr. 150,- pr. hund pr. start.
Viltavgiften skal angis i særskilt rubrikk i søknaden til NKK, og ikke inkluderes i
startkontingenten. Vedtaket gjøres gjeldende fra 10. juni 2017.
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SAK 4 - KONTINGENT
FKF styrets innstilling:
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr. medlem. Det arbeid FKF
utfører på vegne av sine medlemsklubber er omfattende, og det stilles stadig større
utfordringer til styrets medlemmer om å sette seg inn i kompliserte saker, og derigjennom
delta i møter og andre sammenkomster hvor styrets medlemmer forventes å delta. Dette
medfører også utgifter for FKF i forbindelse med slike oppdrag, og da er det nødvendig at
FKF tilføres midler gjennom den medlemskontingent som innbetales til FKF hvert år, slik at
FKF kan sørge for å ivareta sine medlemmers interesser på best mulig måte.
FKF styrets forslag til vedtak:
Styret i FKF foreslår at medlemskontingenten forblir uendret.
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SAK 5 - BUDSJETT 1.4.17-31.3.18
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SAK 6 - VALG
Valg til Fuglehundklubbenes Forbund på Fuglehundtinget 2017

Valgkomiteen har hatt følgende utgangspunkt:

Det sittende styret i FKF er sammensatt slik:
Funksjon

Navn

Valgt første gang

Leder

Kjell Enberget

2008

På valg

Nestleder

Elisabeth Kallevig

2016

Ikke på valg

Styremedlem

Jørn-Tore Karlsen

2016

Ikke på valg

Styremedlem

Tore Paulshus

2015

På valg

Styremedlem

Hans E. Enoksen

2013

På valg

Vararepresentant Gry Eriksen

2016 som vara

På valg

Vararepresentant Nina N. Kjelsberg

2016 som vara

På valg

Representant NJK: Alfred Sæther

2016

Ikke på valg

Revisor:

Anne-Grethe Sætrang

2015

På valg

Vararevisor:

John Dalen

2015

På valg

Leder:

Petter Elvestad

2014

Går ut pr. def. 3. år

Medlem:

Anders Lunde

2015

Ikke på valg 2. år

Medlem:

Robert Brenden

2016

Ikke på valg 1. år

Varamedlem:

Elisabeth H. Bjerke

2016

På valg

Valgkomiteen:

1. år
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FKF har et arbeidende styre med definerte arbeidsoppgaver fordelt på alle medlemmer.
I inneværende periode er oppgavefordelingen slik:

Kjell Enberget
•

Leder av FKF.

•

Kontaktperson mot NKK/NJK.

•

FKFs representant i NJK

•

Organisasjon.

•

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

Elisabeth Kallevig
•

Nestleder FKF.

•

Saksansvarlig NKK/FCI saker.

•

Saksansvarlig VM.

•

Kvalitetssikring Høystatusløp.

•

Lavlands ansvarlig.

•

Vara representant i raseutvalget (FKF RU).

•

Saksansvar Fremdriftsplan.

Hans E Enoksen
•

Saksansvarlig terminlister og samordningsutvalget fuglehundprøver.

•

Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram»

•

IT-ansvarlig.

•

Styrets representant i raseutvalget (FKF RU).

Tore Paulshus
•

Saksansvarlig for styrets strategiarbeid.

•

Representant i JD.

•

Lovverk/regelverk.

•

Juridiske forhold.
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Jørn-Tore Karlsen
•

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

•

Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA).

Gry Eriksen
•

Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.

•

Økonomi ansvarlig.

•

Instruktørutdannelse Fase I, II & III.

Nina Kjeldsberg
•

Styrets utstillingsansvarlige.

•

Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden».

•

Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund.

•

Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen.

Ellen B. Dobloug
•

Samordningsutvalget NJF/NKK/FKF vedr. terminlister for prøver.
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Det er sendt brev til samtlige medlemsklubber og bedt om forslag på kandidater.
Følgende forslag var kommet inn til valgkomiteen innen fristens utløp:

Forslag fra klubbene og valgkomiteen 2017
Posisjon

Forslag

Fra

Leder

Hans Einar Enoksen

Namdal FK, Salten FK, NESK, MTFK, ITFK, MRFHK,
Rogaland FK, Tromsø FK, NGK

Elisabeth Kallevig

Østfold FK. Elisabeth har i mail av 4.4.17 trukket sitt kandidatur

Hans Einar Enoksen

Namdal FK, Salten FK, NESK, ITFK, NGK,

Knut Fredheim

Namdal FK, Salten FK, NESK, ITFK, MRFHK, Tromsø FK, NGK,

Tore Paulshus

Salten FK, NESK, Agder FK, MRFHK, NGK,

Gry Eriksen

NESK,

Roar Karlsen

ØFK, HedOp FK, Agder FK, Vestfold FK,

Knut Reed

NISK,

Gry Eriksen

Salten FK, NESK, MRFHK, Namdal FK,

Nina Kjeldsberg

Salten FK,

Knut Fredheim

Salten FK, NESK, ITFK, NGK,

Roar Karlsen

HedOp FK, Agder FK, Vestfold FK, Østfold FK,

Tore Paulshus

Agder FK,

Knut Reed

NISK

Hans Einar Enoksen

NGK,

Revisor

Anne-Grethe Sætrang

NESK, MRFHK,

Vararevisor

Ivar J. Wallin

Valgkomiteen

Bjørnar Boneng

Namdal FK, ITFK, NGK

Elisabeth H. Bjerke

NESK, HedOpFK, NISK

Torbjørn Austvik

NFK,

Marte Ottesen

MRFHK,

Elisabeth H. Bjerke

HedOpFK,

Bjørnar Boneng

ITFK, NGK, Namdal FK

Marte Ottesen

MRFK,

Nina Kjelsberg

Valgkomiteen

Medlem

Varamedlem

Medlem VK

VaramedVK
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Valgkomiteens (VK) innstilling til valget ved Fuglehundtinget 2017.
Av styrets 7 medlemmer (inkl vara) er 5 på valg. Av disse har 4 sagt seg villige til gjenvalg.
Videre er revisor, vararevisor, et medlem av VK og vara til VK på valg. Revisor har sagt seg
villig til gjenvalg, mens vararevisor ikke stiller til gjenvalg. Leder av valgkomiteen går ut uten
mulighet for å stille til gjenvalg, mens vara har sagt seg villig til valg.
VK har forsøkt å analysere styrets oppgaver og utfordringer i de nærmeste årene, samtidig
som vi har erkjent at de mer daglige gjøremålene er mange og til dels arbeidskrevende. VK
innehar selv tidligere erfaring fra styret og det har vært ført samtaler med medlemmer av
dagens styre og styrets sekretær. I tillegg har VK fått innspill og synspunkter fra en rekke
klubber og personer.
Det er spesielt to forhold som har preget miljøet fram til den senere tid: Den ene hadde sitt
utgangspunkt i en disiplinærsak som har splittet miljøet. Saken er nå lagt død, og ved siden av
å gi æren for dette til de direkte parter i saken, vil VK berømme FKF- styrets utvalgte
forhandlere som stilte opp og gjorde dette mulig. Den andre saken har vært forholdet til NKKsystemet som i det siste året har vist en stor forbedring, noe som ikke minst kom fram i - og
var nødvendig for- å legge bort den over nevnte sak.
Valgkomiteen har lagt vekt på å foreslå et styre som er samlende og representativt. Videre er
det lagt vekt på at det er sammensatt med ulik kompetanse og bakgrunn hva gjelder det
fuglehund-faglige området, men også at det innehar generell erfaring og kunnskap fra andre
arenaer. I et framtidsperspektiv mener vi dette er viktig da styrets arbeidsoppgaver er
sammensatt og krevende også framover.
For valgkomiteen er det alltid vanskelig å fastlegge hvem som skal foreslåes som medlem og
hvem som skal foreslåes som vara. Vi har i vårt forslag lagt til grunn at begge funksjoner er
likeverdige fram til eventuell avstemning.
VKs enstemmige innstilling er som følger:
Styret:
Hans Einar Enoksen som styreleder: Hans er svært godt inne i en arbeidskrevende del av
styrets arbeid, har en meget stor arbeidskapasitet og leverer det han skal - og godt og vel det.
VK har registrert at Hans er lydhør, kunnskapssøkende, men selvstendig i sine beslutninger og
standpunkter. Hans får bred støtte blant medlemsklubbene og VK har snakket med flere
styremedlemmer og sekretær. VK har lagt vekt på tilbakemeldinger, egne samtaler og
erfaringen Hans har opparbeidet seg i FKF.
Tore Paulshus som medlem: Tore kom inn i styret for to år siden basert på sin
juristutdannelse, sin ledererfaring, sin erfaring i problemløsning og sin kunnskap om NKK
gjennom rollen som leder av NKKs kontrollkomite. Det er stor enighet i sittende styre at
Tores kunnskap og hans egenskaper har vært svært nyttig både i daglige saker og i spesielle
saker. Både sekretær og foreslåtte styremedlemmer (inkl foreslåtte leder) har kontaktet VK for
å påpeke at de sterkt ønsker Tores gjenvalg.
Roar Karlsen som medlem: VK har lagt vekt på at Roar er en erfaren dommer med
bakgrunn også i det organiserte arbeidet rundt dommerfunksjonen. Han har svært mange år
bak seg som klubbleder i Vestfold Fuglehundklubb og bringer med seg inn i styret en stor
kunnskap om det arbeidet som ligger til grunn for at man kan arrangere lavlandsprøver. I
tillegg er Roar en rolig person og erfaren leder fra næringslivet.
Knut Fredheim som varamedlem: Knut er en person med en bred erfaring både fra yrkesliv
og frivillig arbeid på flere områder i tillegg til mangeårig arbeid i forskjellige
hundeorganisasjoner. Valgkomiteen er av den oppfatning at Knut, som er foreslått av mange,
med sin ledererfaring og erfaring fra andre frivillige organisasjoner vil tilføre styret nyttig
bidrag.
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Gry Eriksen som varamedlem: Gry har ett års fartstid i styret og vil være en del av
nødvendig kontinuitet i et styre. Gry jobber daglig med regnskap og valgkomiteen er av den
klare oppfatning at styret trenger denne kunnskapen for å ivareta styrets oppfølging av
økonomiske forhold.
Revisjon:
Anne-Grethe Sætrang som revisor: Anne-Grethe har virket som revisor i flere år, hun har
velvillig (som vanlig) sagt ja til gjenvalg og valgkomiteen anbefaler henne på det varmeste.
Ivar J. Wallin som vararevisor: Ivar har utdannelse og lang erfaring innen økonomi og
regnskap og driver et regnskapsbyrå.
Valgkomite:
Elisabeth Haukaas Bjerke som medlem: Elisabeth har siste året vært vara i komiteen, men
deltatt i diskusjonene. Valgkomiteens faste medlemmer mener at det er en stor fordel at nytt
medlem har en «fartstid» i VK som bakgrunn for arbeidet videre. Elisabeth har tung erfaring
både fra yrkesliv og hundemiljøet, og hun har en stor bekjentskapskrets.
Nina Kjelsberg som varamedlem: Nina kommer fra en posisjon i styret i FKF og kjenner
således styrearbeidet og en del av personene i styret. Dette er en klar fordel for det videre
arbeid i valgkomiteen og har vel for så vidt vært etterstrebet tidligere.

Med bakgrunn i ovenstående fremmer Valgkomiteen følgende enstemmige
innstilling til styret i FKF:
Leder :

Hans Einar Enoksen

for 2 år

Styremedlem:

Tore Paulshus

for 2 år

Styremedlem:

Roar Karlsen

for 2 år

Varamedlem:

Gry Eriksen

for 1 år

Varamedlem:

Knut Fredheim

for 1 år

Revisor:

Anne-Grethe Sætrang

for 2 år

Vararevisor:

Ivar J. Wallin

for 2 år

Medlem:

Elisabeth Haukaas Bjerke

for 3 år

Varamedlem:

Nina N. Kjelsberg

for 1 år

Valgkomiteen:

Norge 23.03.2017

Petter Elvestad

Anders Lunde

Robert Brenden
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CV for nye kandidater til valg på Fuglehundtinget 2017:

Roar Karlsen:
55 år, gift, bor i Sandefjord,
Pt to hunder, GS og IS
Jobber som Daglig Leder i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap med 30 ansatte.
Daglig Leder i IATA Næring AS
Styreleder i IATA Personal AS
Har tidligere sittet som Leder av Vestfold Fuglehundklubb i 12 år,
Mange års erfaring som Prøveleder,
Sitter i dommer utvalget i Vestfold
Sitter i SU-Lavland
Instruktør fase 1 og 2
Jaktprøve dommer
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Knut Reed:
PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Født: 1955
Nasjonalitet: Norsk
Adresse: Vestbrynet 13 A, 1176 Oslo
Mobil: 417 51 511
e-mail jobb: knut.reedoyerfinseth.no
e-mail privat: knut@vestbrynet.no

STILLING

Administrerende direktør i Høyer Finseth AS

NØKKELKOMPETANSE

Utstrakt ledererfaring fra inn- og utland. Omfattende styre erfaring og kompetanse.
Mangfoldig prosjekt- og bransjeerfaring. Store prosjekter innen kraftutvinning,
telekommunikasjon, bygg og anlegg m.m.

Lang erfaring fra strategiarbeid, virksomhetsstyring, eierstyring og resultatsikring i prosjekter
og selskaper.

UTDANNING

1980

Siv.ing. University of Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST), civil and
structural engineering.

KURS

1980-1990

Geodesi og landmåling. Etterutdanning ved NTH (NTNU). Flere kurs innen navigasjon og
satellittposisjonering.

STYREVERV
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2016 -

Styreleder Opplandske Betongindustri. Omsetning på MNOK 70

2012 - 2015

Styreleder DBC AS. Konsulentvirksomet. 40 ansatte Oslo/Gol

2009 - 2012

Styreleder Br. Vatndal AS. Entreprenør, Drammen

2008 - 2014

Styreleder M.Carlsen & Sønn AS. El. entreprenør. Brandbu

2008 - 2014

Styreleder Viggabygg AS. Entreprenør

2005 - 2006

Nestleder i Norconsult AS. Norges største rådgivende ingeniør

2006 - 2015

Styreleder HR Prosjekt AS. Prosjektlederselskap. 200 ansatte

2003 - 2004

Diverse utbyggingsselskap

2002 - 2005

Styremedlem Norkart AS. Norges største GIS selskap

Se også styreverv gjennom arbeidsgivere

ANDRE VERV
•

Autorisert jegerprøveinstruktør i Nordstrand JFF

•

Instruktør Fase I og II, Fuglehundklubbenes Forbud

•

Autorisert aversjon instruktør

ARBEIDSGIVER- YRKESPRAKSIS

2015 -

Adm.dir. Høyer Finseth AS

Selskapet er rådgivende innen byggeteknikk. Kjernekompetanse er konstruksjonsteknikk samt
spesialfag innen brann, energi- og miljø, bygningsfysikk, kulturminnevern og
prosjektadministrasjon. Selskapet har i dag 125 ansatte.

2012-2015

Arbeidende styreleder i HR Prosjekt AS. Har vært styreleder i HR Prosjekt AS siden
2006. Ansatt i RG Rustand Gruppen AS (eier 100% av HR Prosjekt AS) siden 2012.

HR Prosjekt har hatt en meget rask og dynamisk vekst siden oppstarten i 2005. Selskapet har
ca. 220 ansatte og er et av Norges ledende konsulentselskap innen prosjektledelse
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(Prosjektadministrasjon) i bygg og anleggsmarkedet. Styreleder i datterselskapene DBC AS og
Prokonsult AS samt daglig leder i Nedre Glomma Bompengeselskap AS.

2009-2012

SN Power AS. Executive Vice President South Asia.

SN Power (eiet 50 % av Statskraft og 50 % av Norfund), utvikler, bygger og opererer
vannkraftverk i Sør-Asia, Sør-Øst Asia, Afrika og Mellom-Amerika (‘emerging markets’).

Stillingen var en del av konsernledelsen med ansvar for utvikling, investering, bygging og
operasjon av vannkraft i India, Nepal, Bhutan og Sri Lanka. Bodde i India (New Delhi) 20102011.

Satt i styret for Allain Duganhan kraftverket i India og var styreleder for Khimit kraftverket i
Nepal (landets største kraftverk).

2004-2009

Dyno Nobel AS. Senior Vice President for Europe, Middle East and Africa (EMEA). Del
av den globale konsern ledelsen. Dyno ble solgt og restrukturert i 2005/2006. Fortsatte som
President for EMEA i det fusjonerte selskapet, med base i Tyskland med ansvar for 2100
ansatte i 10 land med 3.5 milliarder kroner i omsetning.

2000-2004

Chief Executive Officer (CEO) Xantic BV. Verdens’s største service provider (tilbyder) av
mobil satellittkommunikasjon. Hovedkontor i Den Haag, Nederland. 800 ansatte over hele
verden.

Ble ansatt som leder for å gjennomføre og lede det fusjonerte selskapet Xantic BV, som var en
fusjon av Telstra (Australia) og KPN (Nederland)s’ satellitt aktiviteter.

1996-2000

Telenor. Adm.dir Telenor Satellite Services AS i 1996-1999. Regional Director Telenor
Asia 1999-2000. Bodde i Singapore og bygde opp Telenor i Asia (Malaysia, Thailand,
Bangladesh).

Telenor Satellite kontraherte og ledet bygging, oppskyting og operajon av 2 store
kommunikasjonssatellitter i perioden 1997 – 1999 (totalt 3 milliarder kroner).
Ledelsesutfordringene var overgangen fra et statelig Televerk til et effektivt og
konkurranseutsatt Telenor, i tillegg til gjennomføring av en offensiv vekststrategi. I perioden
ble Telenor Satellite etablert i 10 europeiske land.
Som et ledd i Telenor’s strategisk satsing i Asia, flyttet jeg til Singapore i 1999 med ansvar for
å utvikle og gjennomføre en vekststrategi for regionen. Forhandlet frem den første
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investeringen, da Telenor kjøpte ca. 50 % av Malaysia’s tredje største mobiloperatør for 1.4
milliarder. Var adm.dir. i selskapet i 6 måneder etter oppkjøpet. Satt i styret til Grameen Phone
(Bangladseh) i perioden 1999-2000.

1992-1996

Adm.dir. Blom ASA. Børsnotert kart- og oppmålingsfirma med betydelig utenlands aktivitet.

Selskapet var i en overgangsperiode hvor store offshore prosjekter var avsluttet og
konkurransen økte innen det tradisjonelle kart- og landmålingsmarkedet. Med basis i en mindre
kontrakt i Indonesia, fremforhandlet vi en stor kontrakt (1 milliard kroner) på kartlegging av
hele Indonesias territorialfarvann. I perioden økte selskapets markedsverdi fra 250 millioner til
800 millioner kroner.

1990-1992

Adm.dir. Bruer IKB AS. Norges ledende konsulentselskap innen infrastruktur (vei og bane)

Gjennomførte en 10 måneders snuoperasjon hvor stort økonomisk underskudd ble snudd til et
komfortablet overskudd. Scandiaconsult AB økte sin eierandel fra 30 % til 100 % med
bakgrunn i utviklingen. Styremedlem i Scandiaconsult Norge AS.

1980-1990

Geoteam AS. 1980-1985 prosjektleder navigasjon og posisjonering. 1985-1988 direktør
divisjon Land (alle geofag). 1988-1990. Leder navigasjon og landmåling. Bodde 1989-1990 i
Singapore.

SPRÅK
Norsk – Morsmål
Engelsk – Flytende (skriftlig og muntlig)

REFERANSER - kan kontaktes etter nærmere avtale

1.

SN Power AS, Torger Lien, adm.dir.

2.

SN Power AS, Tor Stokke, CFO

3.

Posten AS, Dag Mejdell, konsernsjef (tidligere adm.dir Dyno Nobel AS)

Norges Handles og Sjøfartstidende, Gunnar Bjørkavaag, konsernsjef (tidligere Telenor Digital
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Knut Fredheim:
Født 1962.
Jeg er samboer med Lena Jakobsen som også er aktiv jeger og prøvedeltager.
Jeg er vokst opp med hunder, både fuglehunder og harehunder. Og har jaktet småvilt siden jeg
var 16 år.
Jeg jobber nå som avdelingssjef i Hærstaben, og har vært i Forsvaret siden 1983. Jeg har hatt
lederstillinger på alle nivå, jeg ledet bla. de norske styrkene i Afghanistan 2009-2010.
I dag er jeg avdelingssjef, med ansvar for sikkerhet og sikkerhetsstyring herunder HMS,
økonomi/budsjett, personell, juridiske tjenester, protokoll og Information management.
Jeg fikk min første hund i 1988, en Schäferhund, denne utdannet jeg til lavinehund. Jeg har
vært aktiv med hund innen norsk redningstjeneste i ca. 20 år. Jeg har hatt tre
lavine/ettersøkningshunder. Og en hund som også var godkjent for ruinsøk/jordskjelv. Jeg
ledet norsk innsats etter jordskjelvet i Tyrkia 1999. Og jeg deltok som hundefører etter
jordskjelvkatastrofen i Iran julen 2003. Har deltatt på flere hundre redningsaksjoner nasjonalt.
Jeg er utdannet instruktør og dommer innen Norske Redningshunder, dog ikke aktiv lenger.
I denne 20 års perioden hadde jeg tillitsverv på lokalt, distrikt og nasjonalt nivå. Bla var jeg
for hovedstyret i Norske Redningshunder ansvarlig for beredskap på landsbasis mot politiet.
Når denne aktiviteten gradvis avtok ble jeg mer engasjert med jakthund og jaktprøver, og har
vært aktiv siden 2004. Jeg er medlem i Midt Troms Fuglehundklubb, NESK og NISK. Vi har
to Engelsksettere og en Irsk setter i hus.
Jeg er pr d.d. leder i MTFK, det har jeg vært i fire år, før det var jeg styremedlem og leder
Jaktutvalget. Jeg har i denne perioden vært medlem i SU Nordre Nordland, Troms og
Finnmark, og har deltatt på flere Fuglehundting.
Jeg har vært prøveleder på en rekke av MTFK sine prøver. Har deltatt på ND, AC og NM
vinter.
Jeg er i ferd med å utdanne meg til jaktprøvedommer og håper på å være ferdig med denne
utdanningen sommeren 2017.

Jeg får tilbakemelding fra mine over, side/- og underordnede på at jeg er flink med folk, er
«skrivefør», er analytisk ift å se hva det «egentlige» problem/utfordring er, jeg er nokså
systematisk, har bra arbeidskapasitet og evne til å skape «god stemning».
Ift å bli medlem av FKF sitt styre er det vel bla dette jeg kan bidra med.
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Ivar Johan Wallin
Født 1956 på Nordstrand utenfor Oslo.
Utdannet økonom, driver i dag regnskapsbyrå på Bekkelaget.
Har engelsksettere og driver med jaktprøver.
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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 Munsterlanderklubb, 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.
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.
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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.
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.
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FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.

Kapitel 2

Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for a fremme FKFs formal og som har lover i
samsvar med FKFs og NKKs lovmal.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i
medlemsklubbenes eget regelverk. Klubben må stå tilsluttet med alle sine
medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og NKKs virksomhet.
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder,
kan bli medlemmer av FKF. Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap
fremsettes for Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om
medlemskap etter at FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan
skal medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha
anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for
rasene betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier,
championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF.
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk.

§ 2-2 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.
Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal ogsa betale en grunnkontingent til NKK
med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent,
fastsatt av klubbens årsmøte.

§ 2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene er forpliktet til a støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt
å følge FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

§ 2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i FKF opphører ved:
a)
b)

c)

Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet
Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem
dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at
Fuglehundtinget fattet sitt vedtak
Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en
slik måte at det må antas a skade FKFs eller NKKs anseelse utad
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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.
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.
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§ 3-2 Møte- og stemmerett
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver
påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i
Fuglehundtinget og personene er valgbare til verv i FKF.
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og
har talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i
FKF kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber.
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget
uten stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§ 3-3 lnnkalling
Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig
saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.
Med innkallelsen skal følge:
Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende innen 1. mars
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende innen
1. mars

§ 3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Fuglehundtingets oppgaver er å:
a)
b)
c)

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

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
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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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