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INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2019
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Quality Airport Hotel Gardermoen
(bestilling av overnatting skjer til FKF – se nedenfor.)
lørdag 15. juni kl. 09.00.

Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende senest lørdag 25. mai 2019.
(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).

FKF arrangerer temamøte fredag kveld kl. 17:00 med følgende sak:
•
•

Dialogmøte om trender i tiden
Nytt disiplinærsystem i NKK (Evt. Lørdag etter Fuglehundtinget)

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.
Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker overnatting fra fredag til
søndag.
Praktisk informasjon:
Tidsplan fredag 14. juni:
1600

Innsjekking

1700-2000

Temamøte

2000

Middag

Tidsplan lørdag 15. juni:
0800-0830

Frokost

0900-1230

Fuglehundtinget

1300 -1345

Lunsj

1400-1800

Fuglehundtinget fortsetter
Informasjon om Nytt disiplinærsystem

2000

Festmiddag
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Søndag 15. juni:
Avreise etter frokost.

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

kr

3.025

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

kr

2.035

Alt. 3: Dagpakke for ikke boende

kr

625

Alt. 4: Middag fredag for ikke boende (deltar bare i Temamøte)

kr

415

Alt. 4: Festmiddag lørdag for ikke boende

kr

415

Alt. 1 inkluderer:
-

Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost

-

Møterom.

-

Lunsjbuffet

-

Kaffe/te under møte

-

Middag m/kaffe fredag

-

Festmiddag m/kaffe lørdag

Alt. 2 inkluderer:
-

Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost

-

Møterom

-

Lunsjbuffet

-

Kaffe/te under møte

-

Festmiddag m/kaffe i eget lokale lørdag

Dagpakke:
-

Møterom

-

Kaffe/te

-

Lunsjbuffet

Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede.
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Reise til og fra Quality Airport Hotel Gardermoen
Bil eller fly.
Med fly:
TRANSPORT/TILBRINGERTJENESTE
Hotellet har samarbeid med Nett Buss som kjører 2-4 ganger pr. time til og fra
flyplassen. Be om timetabell. Gi beskjed om evt. større antall gjester som skal benytte bussen
til/fra flyterminalen i god tid. Koster kr. 70,-. Tar SL-kort.
Tlf. hotellet: 63 92 61 00.
Med bil:
Om du kommer fra syd (Oslo):
Kjør av fra E-6 ved skilt nr. 51 – Jessheim Nord (til venstre i rundkjøring, bru over E-6.)
Om du kommer fra nord:
Kjør av fra E-6 ved skilt nr. 51 – Jessheim Nord (neste avkjøring etter avkjøring
Gardermoen).
Parkeringen er gratis, men parkeringstillatelse må hentes i resepsjonen ved innsjekking og
deretter legges i bilen.

Vang H., 18. mai 2019

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. 2.500,-. Reisen forutsettes gjennomført på billigste måte. 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. 2018

Stemmer

1.

Norsk Breton Klubb

1023

11

2.

Norsk Engelsksetterklubb

2446

25

3.

Norsk Gordonsetter Klub

1856

19

4.

Norsk Irsksetterklubb

1611

17

5.

Norsk Münsterländer Klub

428

5

6.

Norsk Pointerklub

843

9

7.

Norsk Vorstehhundklubb

1415

15

8.

Norsk Weimaraner Klubb

74

1

9.

Agder FK

204

3

10.

Gudbrandsdal FK

127

2

11.

Hallingdal FK

146

2

12.

Harstad og Vesterålen FK

223

3

13.

Hedmark og Oppland FK

713

8

14.

Inn-Trøndelag FK

429

5

15.

Midt-Troms FK

151

2

16.

Møre og Romsdal FK

131

2

17.

Namdal FK

201

3

18.

Nordenfjeldske FK

486

5

19.

Nord-Troms FK

60

1

20,

Ofoten FK

85

1

21.

Randsfjord FK

124

2

22.

Rogaland FK

270

3

23.

Romerike FK

236

3

24.

Salten FK

112

2

25.

Telemark FK

278

3

26.

Tromsø FK

89

1

27.

Vest-Finnmark FK

204

3

28.

Vestfold FK

407

5

29.

Vestlandets FK

316

4

30.

Østerdal FK

293

3

31.

Østfold FK

303

4

15.271

175

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 15.271
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
innkallingen og sakslisten.
1. Årsberetninger

2. Regnskap pr. 31.3.2019

3. Forelagte saker med styrets innstiling

4. Kontingent år 201 9

5. Budsjett 2019-2020

6. Valg

6

ÆRESBEVISNINGER
Følgende er innehavere av Gullmerket, foreningens høyeste utmerkelse:

Tildelt:

† Rolf Sevendal

1981

† Arne Holmesland

1985

† Trygve Heyerdal sen

1985

† Thorstein Øhren

1985

Helge Amundsen

1990

Per Arne Watle

1992

Bård Jystad

1992

† Ola Schie

1995

Knut N. Klepp

1995

† Johan B.Steen

1995

Marit Amundsen

2002

Fredrik Aalerud

2002

Kåre Lotsberg

2005

Trine Melheim

2006

Robert Kristiansen

2007

Gunnar Handberg

2007

Terje Tvedt

2007

Jon Ivar Søhus

2008

Kjell Duedahl

2012

Nils B. Skaar

2012

Odd Harald Sørbøen

2012

Kåre Norum

2017

Ellen Bakke Dobloug

2018
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SAK 1 - ÅRSBERETNINGER
1.1 STYRETS ÅRSBERETNING

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND`S 54. DRIFTSÅR
ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 26. MAI 2018 – 15. JUNI 2019
1.1.1 STYRET, UTVALG OG KOMITEER
Styrets sammensetning:

Leder

Hans Einar Enoksen

Nestleder

Elisabeth Kallevig

Styremedlemmer

Tore Paulshus
Gry Eriksen
Knut Fredheim

Varamedlemmer

Sigmund Nyborg
Torstein Dehn

Revisor

Anne-Grethe Sætrang

Valgkomite:

Robert Brenden
Elisabeth Haukaas Bjerke
Nina Kjeldsberg

Varamedlem:

Kåre Norum

Utstillingsutvalg

Anne-Grethe Sætrang

Raseutvalg

Sammensatt av representantene fra raseklubbene.
Leder 2018: Marius Kjønsberg
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Dommerutvalg:

Reidar Nilsen (leder)
Fredrik Walby
Nils B. Skaar
Odd Harald Sørbøen (sekretær)
Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.)

Dommerutvalg apport (DUA)

Arild Walter Hansen (leder)
Walter A. Paulsen
Alexander Kristiansen
Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.)

Samordningsutvalg
Fuglehundprøver
Lavland:

Roar Karlsen (leder)
Unn Johannessen
Jan Atle Larsen
Elisabeth Haukaas Bjerke
Anders Ellefsen

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen (leder)
Christell Seljesæther
Stein Martinsen

Søndre Nordland

Steinar Høgaas (leder)
Walter Paulsen
Frank Øvrewall
Sture Willmann

Midt-Norge

Rune Tyvold (leder)
Tove Irene Løvås
Roy Allan Skaret

Syd-Øst (nytt):

Oddgeir Andersen (leder)
Arnfinn Berntsen
Petter Skaug
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Syd-Vest

Terje Tvedt (leder)
Rune Halvorsen Staddeland
Halvor Ramtoft

Kontakt VM

Kjell Duedahl (frem til 2018)
Elisabeth Kallevig (Ny fra 2018)

JD :
FKF`s representant :

Tore Paulshus
Hans Einar Enoksen

NKK Komiteer:
Jakthundkomiteen:

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

Anne-Grethe Sætrang (leder)
Morten Risstad
Rune Frankmoen (Ny 2019)

Kongsvold/Hjerkinn

John Berge (Leder)
Olaf Dobloug
Ola Øie (Ny 2019)
Knut Fredheim (FKF-styrets representant)
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Samarbeidskomiteen

Ellen B. Dobloug (prøver)

FCI representanter stående fuglehunder:
Britiske

:

Elisabeth Kallevig

Kontinentale :

Audun Kristiansen

1.1.2 MØTEVIRKSOMHET
I perioden er det avholdt 11 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter, Skype- eller
fysiske møter i Oslo. Det er formelt behandlet 124 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 Bodø 26. mai 2018
• Dialogmøte ifm avslutning av varslingssak 18.06.2018
• Ordinært RS/NKK på Gardermoen 3-4. november 2018.
• Styret har vært representert på tre møter i Jakthunddivisjonen.
• Møter med Mattilsynet
• Lavlandskonferansen Gardermoen
• Møter ifm høring Konkurransedyrforskriften hest og hund
• Dialog møte Kongsvold/Hjerkinn Komiteen, FKF og Statskog sentralt 08.01.2019
• Dommerkonferanse ble avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter Gardermoen 24.25.1.19
• Styret i FKF har vært representert i flere arbeidsgrupper i NKK.
• Styret i FKF har vært i samarbeidsmøte med NKK og NJFF.
1.1.3 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 15.271 medlemmer.
Fuglehundgrupper med samarbeidsavtale:
Buskerud JFF, Vefsn JFF, Sør-Varanger JFF, Bodø JFF, Rana JFF, Vadsø JFF og Tromsø
Hundeklubb
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1.1.4 INFORMASJON OM STYRETS ARBEID
FKF er organisert under NJK i NKK-systemet og dette er en organisasjonsform som fungerer
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.
Utover planlagte møter, har det også i 2018 vært flere saker av en slik karakter at de raskt må
behandles på mail og telefon for senere å protokollføres. Rutinemessige saker som oppfølging
av den daglige drift, budsjettoppfølging etc løses av styrets sekretær og leder med påfølgende
informasjon til styrets medlemmer.
Det har vært arbeidet med høringssvar vedrørende erstatning tatt av rovvilt og omorganisering
av NKK, Høringssvar Konkuransedyrforskriften Hest og Hund, Mattilsynet 08.03.2019,
Høringssvar Ny Fjellov, Regjeringen 28.02.2019 og Svar på klage om utsetting av rapphøns og
fasaner for FKF-tilsluttende arrangørklubber, Miljødirektoratet 08.08.2018
Samarbeidet med NKKs administrasjon går stadig bedre. Dette gjelder både tidsbruk, kvalitet
på arbeidet og etterlevelse av tidligere fattede vedtak. Det har vært et meget godt samarbeid
med NKK IT i perioden i forbindelse med utviklingen av nytt jaktprøveprogram.
FKF er en positiv bidragsyter til NKKs arbeid både når det gjelder å stille med kompetente
tillitsvalgte samt å komme med konstruktive hundefaglige og organisatoriske innspill og bidrag.
Representasjon
Styremedlemmer har vært representert som dommere eller deltakere på ulike arrangement i
perioden. NM-høyfjell høst, NM Lavland, Norsk Derby, Unghund Grand Prix og NM vinter.

1.1.5 ØKONOMI
Regnskapet for 01.04.18 - 31.03.19 viser et overskudd på kr 31 937,08. Budsjettet hadde et
overskudd på kr. 1 300,-. FKF har ikke utbetalt bidrag vedrørende dommerutdanning til våre
medlemsklubber før Fuglehundtinget avholdes, da midler fortsatt ikke er mottatt fra NKK.
Det forventes at midlene kommer i løpet av mai 2019, og det er avsatt kr. 318 000,- til
utbetaling. Det er da beregnet å motta kr. 319 000,- fra NKK.
NKK har fått oversendt dokumentasjon over løpende kostnader til utdanning- og
etterutdanning dommere, for 2018 som viste et beløp på kr. 1 284 400,-.
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1.1.6 AKTIVITETER
FASTE OPPGAVER
Forbundets sekretær er Ellen Bakke Dobloug.
Sekretæren tar seg av utsending av informasjon, jaktprøveskjemaer og annet materiell.
Sekretæren er tilstede på alle styremøter og skriver referat som distribueres. Videre foretar
hun alle inn- og utbetalinger, purrer opp manglende innbetalinger samt besvarer utallige brev,
e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over alle jaktprøver vinter og høst
og utarbeider oversikt over antall startende hunder i VK på alle jaktprøver vinter og høst.
Posten besvares i stor grad i samråd med styret. Sekretæren sender ut FKF-glass, gaver og
diplomer til høystatusløpene samt premier til NM-lag og NM Individuelt.
Styret ønsker å berømme sekretæren for sitt utmerkede arbeid for FKF og fuglehundsporten.
Styremedlemmene har hatt følgende hovedansvarsområder 2018-2019:

Hans E Enoksen
•

Leder av FKF.

•

Kontaktperson mot NKK/NJK.

•

Organisasjon.

•

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

•

Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram»

•

IT-ansvarlig.

•

Årshjul

Elisabeth Kallevig
•

Nestleder FKF.

•

Saksansvarlig NKK/FCI saker.

•

Styrets representant i raseutvalget (FKF RU).

•

Lavlands og VM ansvarlig.

Tore Paulshus
•

Saksansvarlig for styrets strategiarbeid.

•

Representant i JD.

•

Lovverk/regelverk.

•

Juridiske forhold.
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Knut Fredheim
•

Saksansvarlig jaktprøver, terminlister og samordningsutvalget fuglehundprøver.

•

Kvalitetssikring Høystatusløp.

•

Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen

Gry Eriksen
•

Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.

•

Økonomi ansvarlig.

•

Instruktørutdannelse Fase I, II & III.

•

Styrets utstillingsansvarlige.

Sigmund Nyborg
•

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

•

Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA).

Torstein Dehn
•

Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund

•

Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden».

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.
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1.1.7 JAKTPRØVER OG KVALITETSIKRING
Terminliste prøver/CACIT
Terminlisten 2018 ble etablert etter samme prosedyre som tidligere. Det rapporteres om
utfordringer ift å skaffe nok dommere tidlig på høsten 2018. Det er styrets vurdering at dette
skyldes at vi i 2018 hadde en helg mindre i august til rådighet, men det samme antall prøver
ble gjennomført. Antall CACIT til rådighet ble fordelt.
Prøve

Antall CACIT

Søknader om CACIT

Tildelt CACIT

Vinter

25

29

25

Høst

19

22

19

Lavland

5

5

5

Skog

1

1

1

Sum

50

57

50

Kvalitetssikring jaktprøver
Samordningsutvalgene fungerer etter styrets mening meget bra. Mandat for SU følges stort
sett bra. Styret har i liten grad grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til
terminlisteoppsett. Styret ga hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding etter siste
terminlisteoppsett, noe som kan være til nytte for det videre arbeidet i hvert enkelt SU.
Terminlisteoppsettet for 2018 har ikke vært forbundet med spesielle utfordringer.
Kvalitetssikring høystatusløp 2018
FKF har ila 2018 evaluert Høystatusløp.
FKF har henvendt seg til arrangører, NKK representanter, ett utvalg av dommere og ett utvalg
av deltagere fra de ulike høystatusløp, og bedt om tilbakemelding på hvordan de opplevde det
arrangementet de selv hadde deltatt på.
Det er sendt ut spørreskjema som blant annet etterspør kommentarer på bekjentgjøring av
arrangementet i forkant, presentasjon av partilister før, og underveis, i arrangementet. Det er
spurt om fuglebestand og terrengkvalitet Det er etterspurt hvordan dommere og deltagere
føler seg velkomne og ivaretatt.
Det er etterspurt hvordan Internett og sosiale medier ble benyttet for å spre informasjon.
Det er foretatt evaluering av NM Skog, NM Høyfjell høst, NM lavland lag og Norsk Derby. I
tillegg er raseklubbene bedt om å evaluere NM lag konkurransene som har vært gjennomført.
Hensikten med evaluering er selvsagt å kartlegge hvordan arrangementene oppleves og ikke
minst om det er områder som har potensial for forbedring.
Bekjentgjøring og informasjon i forkant rapporteres til å være god. Partilister bekjentgjøres
stort sett i god tid før arrangementene. Det rapporteres om gode, og nok terreng. De dommere
og deltagere som vi har forespurt føler seg stort sett velkomne og vel ivaretatt under prøvene.
Mht områder med potensial for forbedring så er det svært få innspill i de tilbakemeldinger vi
har fått.
For første gang forsøkte vi oss med elektronisk evaluering etter NM vinter, AC og SNUM
2019. Responsen var meget god, men vi ser at vi må videreutvikle opplegget før det vil
fungere optimalt. Men vi fikk inn langt flere tilbakemeldinger når dette ble gjennomført ift
ved utsending av skjema på mail.
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Kravene fra deltagerne rundt klubbenes utnyttelse av FB og Internett synes og være økende,
dette ifm annonsering, oppdatering og endring av partilister, live oppdateringer og
resultatservice. Arrangører av større prøver bør trolig prioritere og utvikle dette for fremtiden.
Avslutningsvis, man kan sikkert alltid bli bedre, men generelt uten å gå i detalj for det enkelte
arrangement, ser det ut til at kvaliteten på gjennomføringen av våre høystatusløp er god, til
dels meget god.

1.1.8 FKF INTERNETT OG BLADET ”FUGLEHUNDEN”
Internett
Internettsidene har siden 2014 vært driftet gjennom Istudio, et selskap som driver med slike
tjenester, inkludert supporttjenester. Nettsiden er oppgradert til Joomla 3.5 og mobilvennlig
utgave. Nettsiden er i utgangspunktet en informasjonsside for medlemsklubbene, men har
også hatt noen nyhetsartikler. Det har i perioden vært laget et system for elektroniske
evalueringer av alle høystatusløp som er kompatible med mobiltelefoner.
Webansvarlig har vært Håkon A Myhra
Nettsidens domene er som før www.fuglehundklubbenesforbund.no
Bladet ”Fuglehunden” – Nytt fra FKF
FKF har til rådighet spalteplass i Fuglehunden i de 6 årlige utgivelsene. Fast på siden er
oversikt over styrets medlemmer, varamedlemmer, sekretær, revisor og valgkomité. Frister
for kåring av Årets Unghund og Norges Cup samt resultatet, resymé fra årets Fuglehundting
og autorisasjonsprøven er en del av de faste innleggene.
Vi ønsker å holde våre medlemmer orientert om arbeid i Styret, i NKK og annet som har
betydning for vår aktivitet med hund. I 2018 har det vært artikler Nr. 4-18: Instruks for
arrangører av lavlandsprøver. Nr. 5-18: Avslutning av varslingssak lavland. Nr. 6-18: Ikke
glem dyrevelferden + Presiseringer fra FKF vedr påmeldingsfrist. Nr.1-19: Omorganisering
av disiplinærorganer. Nr.2-19: Endring i jaktprøveregelverket + Norges Cup / Årets Unghund.
Nr.3-19: Informasjon om høringssvar om ny forskrift om velferd for hest og hund i
konkurranser. 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
1.1.9 ULIKE SAKER
Instruktørutdanning
Vi ser fortsatt en meget positiv utvikling i antall Fase I og II kurs etter ny instruktørutdanning. Det
er i perioden 2018-2019 utdannet 49 nye Fase I, 31 Fase II og 1 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 bidragsyter
til dette viktige arbeidet. Det har vært gjennomført både på Sau og Rein. Samarbeidet med
NJFF fungerer utmerket.
Når det gjelder aversjonsdressur er tallene som følger:
Sum antall 1. gangs bevis: 732
Sum antall fornyede bevis: 458
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IT-utvikling
Det foregår kontinuerlig evaluering av nytt jaktprøveprogram og innsamling av løsninger som
må utbedres. Det vil i løpet av våren bli utbedringer i programmet.

1.2 ÅRSBERETNING FASTE UTVALG
1.2.1Utstillingsutvalget – Rapport 2018-2019
Utvalget i 2018/2019 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 2020, 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 juni ble det mottatt forslag fra NKK på terminliste 2019 utstillinger. Her var det en god del
klubber som hadde tatt med FKF’s raser uten å ha søkt oss om godkjenning. Våre raseklubber
ble bedt om å avvise disse.
I oktober ble det sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å minne om
søknadsfrist for utstillinger for 2020.
Purring ble etter en måned sendt til de klubber/foreninger som ennå ikke hadde søkt om
utstilling for 2020. Det er fortsatt noen klubber som er svært sene og ikke alle søkere har
forstått at de må søke FKF og ikke direkte til NKK.
De fleste arrangører har etter purring også sendt inn rapportskjema fra utstillinger arrangert i
2017. En gjennomgang av disse rapportskjemaene viser at det er et forholdsvis stabilt antall
deltakende hunder på de fleste utstillinger.
Antall søknader for 2020 har stort sett vært identisk med antall for 2019. Årets søkere hadde
godt med deltakere på sine utstillinger i 2018. 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 2020 er to færre enn i 2019. Reduksjon skyldes 4 færre
spesialutstillinger og økning med 2 NKK utstillinger (Nordisk). Fordelingen er slik:
2019: 44 utstilling + 14 spesialer + 13 NKK = 71 utstillinger
2020: 44 utstilling +10 spesialer + 15 NKK = 69 utstillinger
Anne-Grethe Sætrang
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1.2.2 Dommerutvalget i FKF 2018 – 2019

Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Fredrik Walby, Nils B Skaar, Sigmund Nyborg
(styrets representant) og leder Reidar Nilsen.
I tillegg har Odd Harald Sørbøen har vært en stor bidragsyter og tatt på seg så vel faste
oppgaver, grunnlag for bruk til dommerkonferansen og arbeider ifb revisjonen av
jaktprøveregelverket og er valgt inn i styret som sekretær fra 2019.
Hovedoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Utdanning av jaktprøvedommere gjennom K1 og autorisasjonsprøven 2018.
Etterutdanning av jaktprøvedommere gjennom sentral dommerkonferanse januar
2019.
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 avautorisere 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 og ifb med sentral
dommerkonferanse på Gardermoen. I tillegg utstrakt bruk av e-post, telefon og Skypemøter.
Sentral dommerkonferanse 2019.
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. I tillegg til en
gjennomgang av regelverksendringene. Sakene 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 LD og alle dommere.
Utdanning av nye dommere:
Kongsvoll 1 10.-13. august med Hjerkinn fjellstue som hovedkvarter Innkvarteringen fungerte
også i 2018 etter FKF DU sin mening utmerket med hyggelig betjening, god mat og praktiske
rom. Hjerkinn Fjellstue har også vært vertskap for oss de siste årene.
Det møtte 14 kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale
dommerutvalg. 11 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 Kongsvoll 1 også er
de utfordringene som er størst når kandidaten går opp til autorisasjon året etter.
Også under denne delen av utdanningen legges det vekt på rutinerte og pedagogisk sterke
instruktører med en viss rullering fra de forskjellige DU. Instruktører i 2018 Bjørnar Boneng,
Cato Jonassen, Geir Stenmark, Knut Fredheim og Lars Olav Sagberg i tillegg til FKF DU.
Autorisasjonsprøven 14.-15. august med samme hovedkvarter som K1.
Det møtte 9 kandidater og 7 ble uteksaminert som nye dommere.
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Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som tidligere år.
Foruten medlemmene i DU deltok Bjørnar Boneng Cato Jonassen, Geir Stenmark, Olav
Schrøder og Oddmund Sordal. Det er viktig for kontinuiteten i arbeidet mot å få fram nye
dommere at det er rutinerte og pedagogisk sterke sensorer. Mona Aakervik gjorde en
strålende jobb med påmelding og partioppsett under arrangementet.
Kvaliteten på hundematerialet for K1/aut.prøven har blitt betydelig dårligere de siste to årene
slik at vi må finne en løsning med å få tilgjengelig bedre hunder, for gjennomføringen av VK
har vi svært få hunder som holder klassenivå. FKF DU ser det som en fordel å invitere
representanter fra LD som har VK hunder til å stille hunder på arrangementet slik at de i
tillegg får et bedre innblikk i hvordan K1/aut.prøven gjennomføres.
Finansiering dommerutdanning:
Tilskudd til dommerutdanning i lokale dommerutvalg (LD) er avhengig av overførte midler
fra NKK. Fordelingsnøkkel er antall dommere på samling i regi av LD og kandidater som har
bestått Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven. For 2017 (utbetalt i 2018) har FKF mottatt et
tilskudd på kr 380.000.- Utbetalt til lokale dommerutvalg kr 294 000.Innstilling av dommere til høystatusløp 2019.
Innstilling av dommere til NM vinter er gjennomført. Prosessen for resterende høystatusløp er
i gang og innstillingen oversendes styret når prosessen er ferdig.
K1 og autorisasjonsprøven 2019.
Gjennomføring av autorisasjonsprøven er satt fra 9.-11. august og K1 11.-14 august med
Hjerkinn Fjellstue som hovedkvarter.
01.03.2019
Sigmund Nyborg
Nils B. Skaar
Fredrik Walby
Odd Harald Sørbøen
Reidar Nilsen
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1.2.3 Dommerutvalg Apport (DUA)
Apportprøver
Det har i 2018 vært avholdt:
8 stk. 1-dags
11 stk. 2-dags
Dette er 2 færre prøvedager enn i 2017.
Det har også i 2018 vært en god geografisk spredning på prøvene.
Fullkombinert
Det har i 2018 vært avholdt:
11 stk. prøvedager, FK / skog.
3 stk. prøvedager, FK / høyfjell. UK / AK
Det har også her vært en god geografisk spredning på prøvene.
Det ble utdannet 1 ny apportprøvedommer i 2018
Finnmark: 1 stk
Økonomi: DUA søker om kr. 6.000.- i budsjett for 2019 for bruk til å dekke eventuelle
sensorutgifter ved dommerutdanning.
Arild Walter Hansen

Walter Paulsen

Alexander Kristiansen
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1.2.4 Raseutvalget 2018

RASEUTVALGET
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK

ÅRSMELDING RASEUTVALGET 2018
Følgende personer har deltatt på RU-møter i 2018;
NBK Eivind Winther, Sveinung Aune, Arne Abel Lunde, Lars Farnes, Nils B. Skaar
NESK Iver Melby, Øystein Heggelund Dahl
NGK Geir M Søgård, Sverre Andersen, Thomas Tollefsen
NISK Lene Moen, Arthur Aune, Knut Reed
NMLKInger Lise Ruud, Atle Johannessen, Christian Bakke, Ernst Evensen
NPK Sven-Tore Kittilsen, Kjetil Kirkhus, Thomas Engh, Marianne Sagstad, Wiggo
Ditlefsen
NVK Anders Simensrud, Marius Kjønsberg
NWK Gjermund Strømnes
Marius Kjønsberg (NVK) overtok som leder av RU i juni 2018 etter Iver Melby (NESK).
Daglig leder i Fuglehunden, Hanne Fevik, er sekretær i RU.
Fra FKF har Elisabeth Kallevig vært FKF representant, hvor også Hans Einar Enoksen ved
anledning har deltatt.
Det er avholdt 6 RU-møter i 2018, 4 av disse ble arrangert som telefonmøter. Fysisk møte ble
avholdt i tilknytning til Dommerkonferanse på Gardermoen i januar og på Fuglehundtinget i
Bodø i juni.
RU har i 2018 arbeidet med mange små og store saker, sakene ligger i referatform under FKF
sine sider. Av større saker er revidering av jaktprøvereglementet som ble vedtatt på
Fuglehundtinget i Bodø. I etterkant har RU vedtatt nytt championatregelverk gjeldene fra
1.1.2019. Felles avlsråd kom i gang igjen i 2018 og det er nedsatt en egen gruppe som skal
jobbe med statistikk.
RU takker raseklubber, FKF og NKK for samarbeidet.
Mars 2019
RASEUTVALGET
Marius Kjønsberg
Leder RU
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1.3 ÅRSBERETNING FRA FASTE KOMITEER
1.3.1 Derbykomiteen
Derbykomiteen 2018 har bestått av Ingrid Margrethe Bjåen ,Anne-Grethe Sætrang og Morten
Risstad. Vi har hatt møter over Skype, chat og løpende kontakt pr. tlf og e-post.
Arbeidsoppgaver ble fordelt mellom oss og samarbeidet i komiteen har fungert svært godt.
Som de siste år har komiteen mottatt alle påmeldinger og registrert disse samt laget lister over
kvalifiserte hunder. Kvalifiserte hunder ble så lagt inn i dogweb arra. Dette for å lette arbeidet
for teknisk arrangør, ha bedre oversikt og for at deltakerne har kun én og forholde seg til.
Komiteen sto også for arbeid med dog web under prøven samt registrering og etterarbeid i
samarbeid med teknisk arrangør NESK.
Vi har laget en Dropbox der vi har samlet en «prøvehåndbok», samt annen relevant info slik
at det er lettere for framtidige komiteer og vite hva som er blitt gjort og hva som skal gjøres.
Her finner man også oversikt over premier og hva de ulike premiene skal ha.
Vi har i år blitt sponset av hovedsponsor, Appetitt og de bidro økonomisk og med flotte
deltagerpremier. Norsk Dyremat (Provit) er også med på laget og bidro økonomisk og med
deltagerpremier.
Klistremerker ble bestilt fra Flex Reklame. Tinnpokaler ble bestilt fra Direkte Premier AS og
gjennom Håndverksatelier DUB AS ble det kjøpt vaser. Nytt i år var at vi bestilte buffer med
ND sin logo fra Flex Reklame, disse ble delt ut til alle deltakere, teknisk arrangør og
dommere.
Samarbeidet med IT ansvarlig hos FKF, Hans Einar Enoksen har vært svært bra. Lister og
informasjon kom raskt ut på FKF’s hjemmeside. Vi hadde også egen Facebookside for Derby
som ble fortløpende oppdatert. Under arrangementet ble både FKF, Facebook/Derby og
NESKs sider fylt opp med bilder, resultater og info. Representant fra Derbykomiteen var med
ut i terrenget i finalen og sendte inn bilder og «dreiebok». Ingunn Sømåen og Grete Sætrang
(NESK) hjalp til med web-tjenester til glede for «hjemmesitterne».
Det var i år 404 påmeldte hunder mot 501 i fjor. Av disse var det 143 som ble kvalifisert. I
kvalifiseringen startet 122 hunder fordelt på 7 partier. Det deltok også hunder og førere fra
Sverige. Dommerne fikk beskjed om å legge vekt på talentet til unghundene som skulle i
ilden. Takk til alle dommerne som stilte opp.
Under prøven hadde vi bruk for hjelp av Norsk Luftambulanse, denne hendelsen gikk
heldigvis bra. I den forbindelse oppfordret NESK til å gi et bidrag til stiftelsen. Det ble
opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook og viljen til å bidra var stor. FKFK har også gitt
5000,- til stiftelsen. Vi bringer denne oppfordringen videre til resten av fuglehund-Norge,
man vet aldri når man får bruk for luftambulansen.
Det ble utdelt 7 premier i kvalifiseringen og 3 premier i semifinalen. Det var fredag og lørdag
utfordrende værforhold. Fredag var det vind, regn, sludd og snø. Lørdag var det sol, litt
nedbør og vind. Stormen «Kund» herja denne helga.
På søndag var været lettskyet, litt sol og vind.
Finalen ble dømt av Arild Skeivik og Harry Arnold Hansen. Finalen gikk på Hjerkinn Syd.
Det var mye fugl, men vanskelig for unghunden. Men to hunder klarte det.
Gratulerer til:
1.pr ND finale til GS Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro, e/f: Morten Soltvedt.
2.pr ND finale til IS US Spirit, e: Elin F. Wittusen/f: Andreas Storegjerde.
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1.3.2 Fagkomiteer (FK):
Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver
Komiteen har bestått av:
Nils B Skaar
Iver Melby
Petter Elvestad
Komiteen har konkludert og levert innstilling i 6 saker. En sak har vært oppe til ny behandling
etter at NKKs administrasjon kompletterte sakspapirene.
Det er NKKs jakthundkomite som fastsetter straffereaksjonen og nivå etter å ha mottatt
innstilling fra FK. NKKs Jakthundkomite har fulgt FKs anbefalinger i alle saker med ett
unntak. I denne saken ble ikke FK informert om NJKs avgjørelse før etter purring fra FK sin
side på avgjørelsen, noe som er uvanlig og ikke etter instruksen. Ankefristen var da for lengst
ute.
Komiteen har lagt vekt på at samme forseelse skal ha samme innstilling til dom, også over tid.
FKs reaksjonsgrunnlag må være brudd på jaktprøveregelverket.
FK ble innkalt på møte med NJK. Det ble konkludert med at man på to punkter ønsket bedre
rutiner. FK kom med konkrete forslag til forbedringer.
Oversikt over konkluderte saker i 2018:
Uønsket adferd mot annen hund:
Hund jager rein
Uakseptabel oppførsel av deltaker som også er dommer:
Oversikt over behandlede saker 2011 – 2018:
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

4
1
1

2014
0

2015
1

2016
1

2017
0

2018
0

2

1

1

0

1

3

3

4 (1)

8

4

3

2

1

1

0

2

0

0

0

1

Komiteen har vært enstemmig i alle avgjørelser. Ett medlem fratrådte behandling i en sak
hvor vedkommende var NKK-representant på den prøven det gjaldt.
FKF’s fagkomite for skogsfuglprøver
Komiteen har bestått av:
Tore Kallekleiv
Jon Ivar Søhus.

Ingen saker til behandling i 2018.
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Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver
Komiteen har bestått av:
Glenn Olsen
Rune Brenna

Ingen saker til behandling i 2018.

1.3.3 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 2018/2019
Komiteen har bestått av:
John Berge
Olaf Dobloug
Ola Øie
Knut Fredheim (FKF styrets representant)
Rammene for vår aktivitet på Hjerkinn/Dovre er for så vidt avklart. Nasjonalparken er utvidet
og vi har fått ett nytt biotopvernområde å forholde oss til. Forskrifter som gjelder bruk av
området er fremlagt og nå gjenstår formuleringen av en forvaltningsplan. I nevnte plan vil
også vår aktivitet bli beskrevet og håpet er at vi kan fortsette som før (evt nye begrensninger
tatt inn ). Det er uklart når forvaltningsplanen vil være klar, men vi holder fortløpende kontakt
for å følge opp våre interesser.
Høstprøvene på Hjerkinn/Dovre 2018 ble gjennomført på en utmerket måte. Arrangørene
hadde fått innskjerpet sin arbeidsinstruks og rapporteringsplikt av Ellen. Godt samarbeid
mellom prøveleder og oppsyn førte til at prøvene ble gjennomført uten merknader fra
Statskog eller nasjonalparkforvalter/oppsyn.
Avtalen med Statskog om bruk av terrengene er avklart for en ny fireårs periode. Samarbeidet
med Statskog fungerer godt både lokalt og nasjonalt.
Tirsdag 27.november ble det avholdt møte med nasjonalparkforvalter og oppsynsmenn på
Hjerkinn hvor Ellen og John møtte for FKF. Der var det stort sett ros til arrangørene som kom
frem. Høsten hadde gått uten konflikter med villreininteressene. Våre interesser ble klart lagt
frem på møtet og viktigheten av forutsigbarhet ble presisert. Det er ønskelig at avtalen med
nasjonalparkstyret er sammenfallende i tid med avtalen vi har med Statskog. Til tross for
purringer på møtereferat og ny forlenget avtale med nasjonalparkstyret har det ikke lykkes å
få svar på dette pr dato. Saken kommer trolig opp på møte i nasjonalparkstyret i juni?
For arrangøren av ND kan det by på problemer med å ha nok terreng når det samme helgen
skal være full VK. Problemet er kjent og det jobbes (FKF)med saken for å finne en god
løsning. Siste: Dette er nå løst, FKF inngår avtale med grunneier som gir oss tilgang til flere
terreng.
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1.3.4 Lavlandskomiteen

Komiteen ble opprettet i slutten av 2016 med følgende mandat:
Komiteen skal være rådgivende organ for styret i Fuglehundklubbenes Forbund i forhold som
omhandler aktiviteter på lavland og spesielt jaktprøver.
Ansvarslinjer:
Komiteen er underlagt FKF og rapporterer til FKF styre.
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.
Tre medlemmer av komiteen oppnevnes av styret i FKF (inklusiv styrets representant) og et
medlem oppnevnes av Raseutvalget (RU). Komiteen oppnevnes for en treårsperiode.
Komiteen konstituerer seg selv. Komiteen rapporterer til FKF’s styre og andre relevante
aktører om komiteens arbeid.
Leder er bindeleddet og har ansvar for kommunikasjon internt og eksternt.
Ved behov gjennomføre møter med forvaltnings og verne myndighetene.
Ved behov gjennomføre og lede Lavlandskonferanser.
Ved behov utrede forhold som vedrører Lavland.
Det har igjen vært et hektisk år for lavlandskomiteen.
Komiteen har gjennomført flere telefonmøter og en del saker har blitt behandlet på mail. Vi
har også samlet arrangørklubbene på Gardermoen ved 3 anledninger.
Den 9. januar var alle klubbene samt komiteen samlet for å dele informasjon fra møtet FKF
hadde med Miljødirektoratet den 13/12-17. Samt at det ble gått gjennom rutiner for bruk av
portalen for søknad om «utsetting av fugl»
Den 4 og 5. mai avholdt vi en lavlandskonferanse hvor representanter fra alle
lavlandsklubbene, FKF, NKK, NJFF, Miljødirektoratet og Mattilsynet deltok. Biolog og jeger
Kalle Stolt var invitert til å holde et foredrag om biotopfremmende tiltak, m.m. Det ble en
interessant og svært givende dag med innlegg fra alle de inviterte. Dagens «lavlandsinstruks»
ble stort sett ferdigstilt i samarbeid med lavlandsklubbene i en «workshop» satt opp 5.mai.
4. desember var arrangørklubbene igjen på Gardermoen hvor vi gikk gjennom årets sesong og
delte erfaringer. Ønske om eventuelle forbedringer av instruksen ble også diskutert. Stort sett
er vi godt fornøyd med lavlandsesongen 2018. Kvaliteten på fugl som ble observert var meget
bra. Det vil alltid være rom for forbedring, spesielt med å holde fuglene i terrenget. Her må vi
skaffe mer kunnskap. Flere av klubbene har et godt samarbeid med lokale jeger- og
fiskeforeninger når det gjelder kontroll av smårovvilt som er bra.
I forbindelse med behov for mer kunnskap rundt utsettingspraksis og – tidspunkt ble det tatt
initiativ til et forskningsprosjekt som skulle studere overlevelse hos fasan og rapphøns.
Prosjektet var i regi av NINA og Høgskolen Innlandet (Evenstad) og hadde et samlet budsjett
på 750.000 kr. Raseklubber og distriktsklubber ble bedt om økonomisk støtte. Flere klubber
ga lovnad om støtte (ca 100-150.000 kr) , dersom prosjektet fikk finansiering hos MD i 2018.
Prosjektet fikk ikke midler i 2018, men har på nytt søkt om midler i 2019. Det er ikke kommet
svar på søknaden per dato.
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Komiteen utarbeidet en spørreundersøkelse som ble sendt en del grunneiere.
Bakgrunnen for undersøkelsen er at FKF er opptatt av at utsetting av fugl skjer på en måte
som ivaretar dyrevelferden og naturmangfoldet på en god måte. For at dette kan skje på best
mulig måte ønsket FKF også å kartlegge tillitsforhold og dialog mellom grunneiere og
arrangørklubber, slik at prosessene fremover kan bli best mulig. Denne undersøkelse er et av
tiltakene i denne forbindelse. Konklusjonen på undersøkelsen var at grunneierne generelt har
stor tillit til arrangørklubbene og opplever god dialog med klubbenes kontaktpersoner.
Grunneierne opplever få uheldige episoder knyttet til lavlandsaktiviteten i FKF sine
medlemsklubber
Miljødirektoratet mottok klager fra Norsk Ornitologisk forening, Dyrenes Røst og NOAH i
forbindelse med tillatelsene som ble gitt for å sette ut fugl. Komiteen utarbeidet svar på vegne
av lavlandsarrangørene. På grunn av klager på vedtak gitt av MD til utsetting av lavlandsfugl,
har FKF invitert Norsk Ornitologisk Forening (NOF) til et dialogmøte – dessverre foreløpig
uten resultat. Arbeidet som utføres hos arrangørene vil på sikt gagne mange andre fuglearter
og også resultere i flere insekter. Vi håper derfor å få til et konstruktivt samarbeid med NOF.
Arbeidet som blir lagt ned av våre arrangørklubber i terrengene er et langsiktig arbeid. Man
ser ikke resultatene over natten. Det er derfor viktig at klubbene er bevisst i å videreføre
kunnskap når nye medlemmer trår til.
Komiteen har bestått av følgende:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Fra RU:
Fra FKF styre:

Rune Frankmoen.
Arild Skeivik.
Oddgeir Andersen.
Anders Simensrud.
Elisabeth Kallevig.

Takker lavlandsklubbene og FKF styre for et konstruktivt og godt samarbeid.

Elisabeth Kallevig

Anders Simensrud

Oddgeir Andersen

Arild Skeivik

Rune Frankmoen.
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1.3.5 RAPPORT FRA VM KOMITEEN
Rapport fra VM komiteen
Komiteen har hatt flere møter i løpet av året og en del saker behandlet på mail.
Uttak av deltagere til VM 2018 fant sted i Fet kommune i juni. Dispensasjon fra
båndtvangen ble innvilget av kommunen. Dagen startet med vannapport, etterfulgt av
lerdueskyting. Dagen ble avsluttet på åpne marker hvor hundene ble sluppet i motvind hvor
søkskvaliteter og stil ble bedømt. Dommere var Cato Jonassen (hoveddommer), Bjørn
Sjurseth og Birger Hermansen.
Følgende ble tatt ut:
Kontinentale B Jenny – Lars Farnes
KV Kragborgs Mabel – Øyvind Andren
KV Peppa – Fredrik Engel Setereng
BritiskeP Sissi – Robert Gill
P Bigbang – « «
ES Upperwood Brannigan – Elisabeth Kallevig
VM fant sted i Toledo, Spania i oktober. Viltet var spanske rapphøns eller rødhøne som de
også kalles. Det ble dessverre ingen premieringer på deltagerne våre i år.
Fremtidige uttak. Komiteen har funnet det hensiktsmessig å endre tidspunkt for fremtidige
uttak til VM. Hovedgrunnen for dette er at vi ønsker at kandidatene skal være i topp fysisk
form når de bedømmes. Vi har derfor besluttet at uttaket vil bli utført i månedskiftet
oktober/november, året før, på terreng hos arrangør av NM Lavland. Arrangørklubbene har
vært kontaktet og sagt seg villige.
Uttak av deltagere til VM 2019 var i år hos Hed- Opp FK på Hamar i november. Dommere
var Bjørn Sjurseth (hoveddommer), Tore Chr. Røed og Cato Jonassen.
Følgende hunder ble tatt ut:
Det Britiske laget:
Camilla Larsen - P A – Fri Av Vestre Homble / Camilla Larsen
Svein Stueland – P B – Billie Av Vestre Homble / Svein Stueland
Astri Norøy – ES Høgdebrotets Houston
Arne Hovde – ES Bjerndrup’s Zerena
Det kontinentale laget:
Ida Sollie - SV Landinarenes Trygve
Linda Marie Dammen - KV Ajt Kali.
Robert Brenden - KV Caput Altum*
Robert Brenden - KV Caput Altum Lektor*
Reserve:
Geir Sve NO43865/16 SV Sølenriket's A-Karma.
St. Hubertus menn:
Arne Hovde - ES Bjerndrup’s Zerena ES
Geir Sve - SV Sølenriket's A-Karma.
Reserve:
Robert Brenden KV Caput Altum Lektor og KV Caput Altum*
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St. Hubertus Kvinner:
Linda Marie Dammen - KV Ajt Kali
Ida Sollie - SV Landinarenes Trygve
*Komiteen har fått beskjed fra NKK om at hundene med kuperte haler, Caput Altum Lektor
og Caput Altum, ikke får representere Norge i Serbia. Saken er under behandling når
beretningen trykkes.
Cato Martin Jonassen

Anders Ellefsen

Elisabeth Kallevig (FKF rep.)

1.4 RESULTATER HØYSTATUSLØP OG VM
NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET 2018:
Teknisk arrangør

Norsk Vorstehhundklubb

Finaledommere

Stian Henriksen og Olav A. Schrøder

Vinnerlag

Breton

Vinner av Høyfjellspokalen

B Rypkleppen’s C Ninja
E/F: Tommy Susegg

Øvrige deltakere på finalelaget

B Tuxivarres First Bullet Samson
E/F: Nina Helberg Aurebekk
B Rauakkens Cox
E/F: Nils B. Skaar
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NM INDIVIDUELT HØST 2018
Teknisk arrangør

Norsk Vorstehhundklubb

Finaledommere

Trond Kolstad og Jostein Jenssen

Finaleresultat

1. VK Finale
IS Vestviddas Dft Vestavind
E/F: Rune Magnussen

NM SKOG 2018:
Teknisk arrangør

Norsk Irsksetterklubb

Finaledommere

Øystein Johnsen
Kåre Norum
Rune O. Brenna

Finaleresultat

1. VK CACIT NM finale
ES Nyheimgutens Kuli
E/F: Stig-Håvard S. Hansen/Eivind Kolstad
2. VK NM finale
KV Bjb Tiril
E/F: Espen Moe/Linda Maria Dammen

3. VK NM Finale
IS Spira Av Snarum
E/F: Morten Fuglerud
4. VK NM Finale
KV Ajt Kali
E/F: Linda Maria Dammen
5. VK NM Finale
ES Texaslia’s Fanta
E/F: Stig-Håvard S. Hansen/Håvard Lutdal
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NORSK DERBY 2018:
Teknisk arrangør

Norsk Engelsksetterklubb

Finaledommere

Arild Skeivik og Harry Arnold Hansen

Finaleresultat

Nr. 1 Norsk Derby finale
GS Fjällpilens Ge Senior Diablo Negro
E/F: Morten Soltvedt

Nr. 2 Norsk Derby finale
IS «US» Spirit
E/F: Elin F. Wittusen/Andreas Storegjerde

UNGHUND GRAND PRIX 2017:
Teknisk arrangør

Telemark Fuglehundklubb

Finaledommere

Arne Kongsdal og Kyrre Rørstad

Finaleresultat

Nr. 1 Unghund Grand Prix
ES Høimyras Queen
E/F: Anita Engen
Nr. 2 Unghund Grand Prix
ES Sjokolaisen av Skåleinum
E/F:Siri Kulberg Sjurseth
Nr. 3 Unghund Grand Prix
P Barentsvidda’s E Bianca
E/F: Ulf Arne Gurgens

Nr. 4 Unghund Grand Prix
IS «US» Susi
E/F: Elin F. Wittusen/Andreas Storegjerde
Nr. 5 Unghund Grand Prix
ES Carpe Diem Hytten’s Min-Da
E/F: Arnfinn Holm/Iris Jensen
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Nr. 6 Unghund Grand Prix
IS «US» Spirit
E/F: Elin F. Wittusen/Andreas Storegjerde

NM-LAG LAVLAND 2018:
Teknisk arrangør

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Finaledommere

Jørn Presterudstuen og Tore Kallekleiv

Vinnerlag

Irsksetter

Vinner av Lavlandsfatet

IS Setpoints Snuppa
E/F:Ulrik Myrvang

Øvrige deltakere på finalelaget

IS Vestviddas Dft Vestavind
E/F: Rune Magnussen
IS J-Tyfon av Kjerringholm
E/F: Randi Halvorsen

NM LAVLAND 2018:
Teknisk arrangør

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Finaledommere

Bård Sigve Berntsen og Svein Oddvar
Hansen

Finaleresultat

1. VK NM finale
ES Høgmyrstuas Rypa
E/F: Svein A. Fjellheim

2. VK NM finale
ES Smølarypa’s Texas Hold’em
E/F: Cato M. Jonassen

3. VK NM finale
IS J-Tyfon av Kjerringholm
E/F: Randi Halvorsen
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FORUS OPEN 2018:
Teknisk arrangør

Vestfold Fuglehundklubb

Finaledommere

Hans Simensen og Arne Abel-Lunde

Finaleresultat

1. Pr Forus Open
ES Sjokolaisen av Skåpleinum
E/F: Siri K. Sjurseth/Bjørn Sjurseth
2. Pr Forus Open
ES Flasch
E/F: Erik Slommerud
3. Pr Forus Open
P Borgeflons RX Billy The Kid
E/F: Morten Baastad
4. Pr Forus Open
ES Kleopatra
E/F: Ole Kai Frank

5. Pr Forus Open
GS Gullavas Miss Universe
E/F: Eskild Bothner

6. Pr Forus Open
ES Blakkestøtens Friskis
E/F: Geir Pedersen
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NM LAG VINTER 2019:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Geir Stenmark og Cato M. Jonassen

Vinnerlag

Breton

Vinner av Vinterpokalen

B Orreskogens Bri
E/F: Per Johnny Skjæran

Øvrige deltakere på finalelaget

B Rypkleppen’s C Ninja
E/F: Tommy Susegg Aune
B Raunakkens Cox
E/F: Nils B Skaar

NM VINTER 2019:
Teknisk arrangør

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb

Finaledommere

Frank Gunnar Bjørn og Terje Tvedt

Finaleresultat

1 VK CACIT NM finale
P Ørntuas I Primus
E/F: Frode Aunan

2 VK NM finale
IS G-Tjikkom av Miessevàrri
E/F: Ronny Jørgensen
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ARCTIC CUP 2019
Teknisk arrangør

Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Finaledommere

Ingrid Frenning og Robert Gill

Finaleresultat

1.pr P Ørntuas L Luminara Unduli
E/F: Tommy Samuelsberg
2.pr ES BS Prikka
E/F: Hanne Ramberg
3.pr P Ørntuas L Nova
E/F: Geir-Vidar Pettersen

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2019
Teknisk arrangør

Vestlandets Fuglehundklubb og
Agder Fuglehundklubb

Finaledommere

Helene Jetmundsen og Sven Tore Kittilsen

Finaleresultat

1.Pr ES Rypedalen’s Fia
E/F: Monica Sawicz
2.Pr KV Bergjordet’s KLN Happy
E/F: Ole-Erik Furuheim

3.Pr IS Storstogas Peace of Cake
E/F: Thor Bernhard Sagland
4.Pr ES Fønnebø’s Evita
E/F: Geir Johan Lode

5.Pr IS «US» Santa
E: Elin F. Wittusen
F: Andreas Storegjerde
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ÅRETS HUNDER 2018
Vinner Norgescup 2018
Nr 1
Navn
Regnr
Født
Klasse
Mor
Far
Eier

IS Vestviddas Dft Vestavind
NO49032/13
03.07.2013
VK
NJCH Frida av Miessevàrri
NUCH NJCH Bk-Triac
Rune Andrè Magnussen og Randi
Halvorsen

Nr 2
Navn:
Regnr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

IS Vestviddas Dft Fauna
NO49038/13
03.07.2013
VK
NJCH Frida av Miessevàrri
NUCH NJCH Bk-Triac
Knut Steinar Skiple

Nr 3
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

ES Jøldalens The One
NO38212/13
17.03.2013
VK
NJCH Jøldalens Nadine
NJCH NMFHh06 Blach
Vigdis og Jan Terje Bårseth
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Vinner Årets Unghund 2018
Nr 1
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor
Far
Eier:

GS Fjællpilens Diablo Negro
SE17270/2017
12.02.2017
UK
Kvannildalens Gry the Great
Sundowners Emporio
Morten Soltvedt

Nr 2
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor:
Far:
Eier:

ES Sjokolaisen av Skåpleinun
NO41567/17
14.05.2017
UK
Sørbølfjellets Luca
Miro
Siri og Bjørn Sjurseth

Nr 3
Navn:
Reg nr:
Født:
Klasse:
Mor:
Far:
Eier:

ES Røynåsens Tyron
NO36212/18
10.03.2017
UK
ROI14/67302 Diana
ROI14/96111 Nash
Roger Paulsen

Oslo, 18. mai 2019

Hans Einar Enoksen

Knut Fredheim

Elisabeth Kallevig

Tore Paulshus

Gry Eriksen

Sigmund Nyborg

Torstein Dehn
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SAK 2 – REGNSKAP 01.04.18 – 31.03.2019
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Regnskapsnoter:
Note 1: Konto 3900 Diverse inntekter
Inneholder også innbetalt kr 4 500,- til VM fra deltakerne.

Note 2: Konto 3910 NKK Bidrag dommerutdanning
Innbetalt fra NKK til støtte dommerutdanning. Søkes om innen 01.01.2019 ofr året 2020. Blir vedtatt på
NKK RS november 2019, normalt utbetalt mars 2020. Ikke mottatt midler ennå for 2018/2019,
periodisert mot konto 1480.

Note 3: Konto 6805 FKF Diverse utgifter
Inneholder også terrengleie Kongsvold1/aut.prøven med kr. 36 245,-

Note 4: Konto 7706 Utbet. Klubber for ref dommerutdanning
Ikke utbetalt til klubber ennå, periodisert mot konto 1480 Forskuddsbetaling/periodiseringer
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Balanse 2018-2019
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2018 – 31.03.2019
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SAK 3 - FORELAGTE SAKER
Sak 3.1 Endring av FKFs lover
FKF styrets vurdering:
Endringer i lovene for Fuglehundklubbenes Forbund til behandling på FT 15. juni 2019;
Det ble på NKK RS for 2017 og 2018 vedtatt endringer i Lovmalen for alle forbund tilknyttet
NKK, herunder FKF. Det er derfor nødvendig å foreta endringer i FKFs eksisterende lover
slik at disse blir i overensstemmelse med NKKs lovmal. Styret i FKF har utarbeidet forslag til
endringer som fremlegges for FT for vedtakelse. I dette arbeidet har styret lagt til grunn at det
ikke er behov for endringer utover det som den endrede lovmal formelt krever. Disse
endringer er etter styrets vurderingen formaliteter uten stor betydning, samtidig som det er
endringer som må foretas. I det fremlagte forslag er det likevel en bestemmelse som ikke
fremgår av endret lovmal og det er § 6-1 om æresbevisninger, gullmerke. Denne bestemmelse
er inntatt iht FT 2017 hvor det ble vedtatt retningslinjer om Æresbevisninger/Gullmerke
samtidig som det ble konkludert at lov-forankringen skulle utstå til behandling av de øvrige
endringer iht ny lovmal. Nedenfor fremgår bare endringene, men hel ny lovtekst er vedlagt.
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 1.
februar 2017. 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.
Endringene vedtatt på Fuglehundtinget 15/16 juni 2019 innsendes omgående for godkjennelse av Norsk Kennel Klubb.
§ 1-2 Formål
FKF har til formal å ivareta hundens og hundeholdetrs 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.
§ 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
Representantskapsmøte, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
§ 3-3 lnnkalling
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden/saksliste
- Årsberetning
§ 3-4 Fuglehundtingets oppgaver
2. avsnitt
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter
Dyrevelferdsloven"Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i FKF.
4. avsnitt
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget ., dog ikke ved valgBenkeforslag ved personvalg
er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger kandidater for eksempel fordi kandidater har
trukket seg, begrenset til to kandidater. , med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller
tillitsvalgte trekker seg. ( I helt særlige tilfeller hvor det ikke foreligger kandidater og hvor det begrunnes at det er viktig for
klubbens drift og at hensynet til forskjellige interesser er ivaretatt, kan benkeforslag også skje for flere enn to kandidater.)
§ 6.1 Æresbevisninger, Gullmerke
Det kan utarbeides retningslinjer for tildeling av Æresbevisninger (Æresmedlemskap/Gullmerke), som gir styret fullmakt til
slike utdelinger som har markert seg særskilt i forhold til FKF’s virke og formål.
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§ 6-2 Lovendringer

§ 6-3 Tolking av lovene

§ 6-4 Oppløsning

§ 6-5 Flertallsdefinisjoner
De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.
Simpelt flertall
Flest stemmer
Alminnelig flertall
50 % +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
50 % +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet
Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny
avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en
kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle
forhåndsstemmer).

FKF styrets forslag til vedtak:
Endringene vedtas
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SAK 4 – KONTINGENT
FKF styrets innstilling:
Medlemskontingenten økte fra 15,-kr til 20,- kr pr. medlem fra 1.1.2019.
FKF styrets forslag til vedtak:
Ingen endring i medlemskontingenten
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SAK 5 - BUDSJETT 1.4.19-31.3.2020
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Budsjett:
Note 1 Konto 4302 Innkjøp jaktprøveskjemaer
Må trykke opp en del nye jaktprøveskjemaer til lageret

Note 2 Konto 7410 Kontingent JD
Kontingenten er fra og med regnskapsår 2019/2020 halvert.
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SAK 6 - VALG
Valg til Fuglehundklubbenes Forbund på Fuglehundtinget 2019

Valgkomiteen har hatt følgende utgangspunkt:
Det sittende styret i FKF er sammensatt slik:
Funksjon

Navn

Valgt første gang

Leder

Hans E. Enoksen

2013

På valg, tar gjenvalg

Nestleder

Elisabeth Kallevig

2016

Ikke på valg

Styremedlem

Gry Eriksen

2018 (Vara fra 2016)

Ikke på valg

Styremedlem

Tore Paulshus

2015

På valg, tar gjenvalg

Styremedlem

Knut Fredheim

2017

På valg, tar gjenvalg

Vararepresentant Sigmund Nyborg

2018

På valg, tar gjenvalg

Vararepresentant Torstein Dehn

2018

På valg, tar gjenvalg

Representant NJK: Alfred Sæther

2016

Ikke på valg

Revisor:

Anne-Grethe Sætrang

2015

På valg, tar gjenvalg

Vararevisor:

Ivar J. Wallin

2017

På valg, tar gjenvalg

Leder:

Robert Brenden

2016

Går ut pr. def. 3. år

Medlem:

Elisabeth H. Bjerke

2017

Ikke på valg 2. år

Medlem:

Nina N. Kjelsberg

2018

Ikke på valg 1. år

Varamedlem:

Kåre Norum

2018

På valg

Valgkomiteen:

1. år
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Valgkomiteens (VK) innstilling til valget ved Fuglehundtinget 2019.
Styret
VK har vurdert sittende styre og innsendte forslag og konkluderer enstemmig som følger:
VK er enstemmige og innstiller alle som er på valg og som tar gjenvalg til ny periode.
Leder, Hans Einar Enoksen
Styremedlem, Tore Paulshus
Styremedlem, Knut Fredheim
Varamedlem, Sigmund Nyborg
Varamedlem, Torstein Dehn
Revisjon
Revisor og vararevisor er på valg i år. Begge tar gjenvalg og VK innstiller begge til ny
periode
Revisor: Anne- Grethe Sætrang
Vararevisor: Ivar J. Wallin
Valgkomiten
Til VK velges hvert år ett medlem og ett varamedlem. Medlem sitter i komiteen i 3 år, og kan
ikke gjenvelges. De siste årene har det vært vanlig at VK inkluderer varamedlem i arbeidet,
det gir erfaring og innsikt og det har ført til at varamedlem har blitt valgt som nytt medlem av
VK neste år.
Kåre Norum innstilles som nytt medlem i valgkomiteen, 2 år. Kåre blir satt inn som nestleder
i VK siden Nina N. Kjelsberg trekker seg.

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:

Knut Fredheim

for 2 år

Varamedlem:

Sigmund Nyborg

for 1 år

Varamedlem:

Torstein Dehn

for 1 år

Revisor:

Anne-Grethe Sætrang

for 2 år

Vararevisor:

Ivar J. Wallin

for 2 år

Medlem:

Kåre Norum

for 2 år

Medlem:

Terje Steinsund

for 3 år

Varamedlem:

Knut Steinar Skiple

for 1 år

Revisjon:

Valgkomiteen:

02.4.2019
Robert Brenden

Elisabeth Haukaas Bjerke

Nina Nordby Kjelsberg
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CV for nye kandidater til valg på Fuglehundtinget 2018:
Nytt medlem, Terje Steinsund, er foreslått inn i valgkomiteen. VK innstiller, Terje Steinsund,
som nytt medlem i VK, 1 år. CV er innsendt.

Nytt varamedlem i VK er ikke foreslått av medlemsklubber og VK har sett på geografisk
plassering av sittende medlemmer, kjønnsfordeling og funnet nytt medlem som takker ja til
oppgaven som varamedlem i VK.
Knut Steinar Skiple innstilles som nytt varamedlem i valgkomiteen. CV er innsendt.
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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.
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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
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endre på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i
FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1.
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.

Kapitel 2

Medlemskap og krav til dette

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

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

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

§ 2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i FKF opphører ved:
a)
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
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slik måte at det må antas a skade FKFs eller NKKs anseelse utad
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens
enkeltmedlemmer sine rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i
NKK avgjør om medlemsklubben skal fa gjennomføre alle innvilgede
arrangementer
Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og
alle hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og
eierrettigheter.

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes FKF - medlemsklubb i FKF kan ikke
selvstendig bringe saker etter NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.
§ 2-6 NKK Representantskapsmøte
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs
styre har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og
valg til NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til
FKFs styre, som sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK
RS stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.

§ 2-7 Habilitet
Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene
på Fuglehundtinget plikter a vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises
det tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite,
utvalg og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i.

Kapitel 3

Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6.
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning
om oppløsning av FKF (som krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid
kreves skriftlig avstemming.
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må
avgjøres av Fuglehundtinget.
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.
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Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er
representert direkte eller ved fullmakt.

§ 3-2 Møte- og stemmerett
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver
påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i
Fuglehundtinget og personene er valgbare til verv i FKF.
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og
har talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i
FKF kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber.
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget
uten stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

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

§ 3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Fuglehundtingets oppgaver er å:
a)
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
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g)

Godkjenne budsjett for neste år

h)

Velge:
-

Leder for 2 år

-

Nestleder for 2 år

-

3 styremedlemmer for 2 år

-

2 varamedlemmer for 1 år

-

Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2

-

FKFs forslag til representant til jakthund komitéen i NKK (NJK)

-

Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter
innstilling fra valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges
det et varamedlem for et år. Ved første gangs valg velges medlemmene for
henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert lengst, er
valgkomiteens leder.

Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke
velges eller oppnevnes til tillitsverv i FKF.
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved
valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte
trekker seg.

§ 3-5 Ekstraordinært Fuglehundting
Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det.
Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst
6 klubber og 20 present av stemmene blant FKFs medlemsklubber.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved
valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte
trekker seg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.
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Kapitel 4

Styret

§ 4-1 Styret
Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres protokoll over styremøtene.

§ 4-3 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver er å:
-

Lede FKF mellom Fuglehundtingene

-

Avholde Fuglehundting

-

Drive FKF i samsvar med FKFs formal

-

Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget

-

Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer
for utvalg og komiteer
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

-

Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

Kap. 5

Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget

§ 5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle
de verv som skal besettes.

§ 5-2 Revisor
Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til Fuglehundtinget.

Kap. 6

Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft
på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk
som følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
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§ 6-3 Oppløsning
For å oppløse FKF kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må
stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs
vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formal.
Bestemmer ikke Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.
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