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Saksliste Fuglehundtinget 2020       
 
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 2021       

   

5. Budsjett 2020-2021          

 

6. Valg    
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ANTALL STEMMER FUGLEHUNDTINGET 2020 
 

Klubb Medl. 2019 Stemmer 

  1.          Norsk Breton Klubb 1048 11 

  2.          Norsk Engelsksetterklubb 2517 26 

  3.          Norsk Gordonsetter Klub 1895 19 

  4.          Norsk Irsksetterklubb 1666 17 

  5.          Norsk Münsterländer Klub 398 4 

  6.          Norsk Pointerklub 894 9 

  7.          Norsk Vorstehhundklubb 1413 15 

  8.          Norsk Weimaraner Klubb 81 1 

  9.          Agder FK 197 2 

10.   Gudbrandsdal FK 152 2 

11.  Hallingdal FK 162 2 

12.  Harstad og Vesterålen FK 238 3 

13.  Hedmark og Oppland FK 727 8 

14.  Inn-Trøndelag FK 473 5 

15.  Midt-Troms FK 158 2 

16.  Møre og Romsdal FK  140 2 

17.  Namdal FK 255 3 

18.  Nordenfjeldske FK 539                                    6 

19.  Nord-Troms FK 66 1 

20,          Ofoten FK 83 1 

21.          Randsfjord FK 131 2 

22.  Rogaland FK  287 3 

23.  Romerike FK  242 3 

24.  Salten FK 129 2 

25.  Telemark FK 282 3 

26.  Tromsø FK 78 1 

27.  Vest-Finnmark FK 218 3 

28.  Vestfold FK 407 5 

29.  Vestlandets FK 336 4 

30.  Østerdal FK 286 3 

31.  Østfold FK 350 4 

Tilsammen 15.843 172 

 
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. 
Sum antall medlemmer for foregående år (2019) var til sammen 15.271 
 
Grunnet Covid 19 ble Fuglehundtinget – som var berammet til 18. august 2020 – avlyst. 
Fuglehundtinget 2021 vil derfor behandle saker som var på sakslisten i 2020.  Det vil være de 
fremmøtte delegater på Fuglehundtinget 2021 som vil stemme over disse sakene. 
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ANTALL STEMMER FUGLEHUNDTINGET 2021 
Klubb Medl. 2020 Stemmer 

  1.          Norsk Breton Klubb 1080 11 

  2.          Norsk Engelsksetterklubb 2624 27 

  3.          Norsk Gordonsetter Klub 1917 20 

  4.          Norsk Irsksetterklubb 1709 18 

  5.          Norsk Münsterländer Klub 468 5 

  6.          Norsk Pointerklub 937 10 

  7.          Norsk Vorstehhundklubb 1540 16 

  8.          Norsk Weimaraner Klubb 79 1 

  9.          Agder FK 223 3 

10.   Gudbrandsdal FK 157 2 

11.  Hallingdal FK 155 2 

12.  Harstad og Vesterålen FK 247 3 

13.  Hedmark og Oppland FK 721 8 

14.  Inn-Trøndelag FK 509 6 

15.  Midt-Troms FK 161 2 

16.  Møre og Romsdal FK  149 2 

17.  Namdal FK 297 3 

18.  Nordenfjeldske FK 603                                    7 

19.  Nord-Troms FK 64 1 

20,          Ofoten FK 89 1 

21.          Randsfjord FK 127 2 

22.  Rogaland FK  301 4 

23.  Romerike FK  249 3 

24.  Salten FK 134 2 

25.  Telemark FK 293 3 

26.  Tromsø FK 76 1 

27.  Vest-Finnmark FK 229 3 

28.  Vestfold FK 433 5 

29.  Vestlandets FK 344 4 

30.  Østerdal FK 366 4 

31.  Østfold FK 391 4 

Tilsammen 16.672 183 

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 (2020) var til sammen 15.843. 

 
DELTAKERE FUGLEHUNDTINGET 2021   

Etternavn Fornavn Klubb 

Melby Iver NESK 

Kleven Dag NESK 

Gudim Lone Østfold FK 

Karlsen Roar Vestfold FK 

Sjurseth Siri Kulberg Vestfold FK 
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Wendell Micael NISK 

Fledsberg Anders NISK 

Jørgensen Ulf NPK 

Stene Birger Nordenfjeldske FK 

Sand Bjørn Nordenfjeldske FK 

Berg Berg Tromsø FK 

Brenden Roger  NVK 

Myhre Birte Wold NVK 

Tollefsen Thomas NGK 

Løken Morten Romerike FK 

Lorentzen Morten Ofoten FK 

Hessevik Terje Telemark FK 

Lagesen Steinar Tromsø Hundeklubb, FG. 

Hovde Arne Hed-Opp FK 

Berntsen Arnfinn Hed-Opp FK 

Karlsen Liv-Jorunn Harstad & Vesterålen FK 

Wilhelmsen Øyvind Midt-Troms FK 

Ellefsen Anders NBK 

   

   

   

   

   

For FKF deltok:    

Etternavn Fornavn  

Enoksen Hans E. FKFstyret 

Paulshus Tore FKF styret 

Fredheim Knut FKFstyret 

Eriksen Gry FKF-styret 

Dehn Torstein FKF styret 

Nyborg Sigmund FKF styret 

Dobloug Ellen Bakke FKF sekretær 

Elvestad Petter FKF møteleder 

Fevik Hanne FKF referent 

 
Petter Elvestad ble forslått og valgt som møteleder.  
Hanne Fevik og Ellen Bakke Dobloug ble foreslått og valgt som referenter. 
 
FKF`s sekretær Ellen Bakke Dobloug foretok opprop som ga følgende resultat: 
 

Antall stemmer representert ved representanter 139 

Antall stemmer representert ved fullmakter       17 

Sum antall stemmer representert på Fuglehundtinget 2021 156 

Antall stemmer som ikke møtte 27 

Totalt antall mulige stemmer 183 

 
Innkallingen ble publisert på FKFs nettside 22.06.2020.  Saksliste og saksdokumenter ble 
sendt medlemsklubbene 20.05.2020 og samtidig publisert på FKFs nettsider.  
 

Roar Karlsen og Iver Melby ble foreslått og valgt som tellekorps.  Lone Gudim og Per Anton 
Berg ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen. 
 
Møtet ble erklært lovlig satt. 
 
Representantene ble oppfordret til både å presentere seg og reise seg når de tok ordet. 
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Sak 1. Årsberetninger 
 
Ingen generelle kommentarer til årsberetningene.  
Årsberetningene ble gjennomgått kapittel for kapittel. 
 
Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Utstillingsutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Dommerutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Dommerutvalget Apports årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Raseutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Derbykomiteens årsberetning ble enstemmig godkjent.  
Årsberetninger fra Fagkomiteer jaktprøver ble enstemmig godkjent.  
Årsberetning fra Kongsvold/Hjerkinn-komiteen ble enstemmig godkjent 
Lavlandskomiteens årsberetning ble enstemmig godkjent.  
  
Vedtak: Årsberetningene ble enstemmig vedtatt.  
 

 
 
Sak 2. REGNSKAP 01.04.19 – 31.03.2020 
 
Gry Eriksen kommenterte postene i regnskapet. 
Pga at Fuglehundtiget ikke ble avholdt i 2020, ble regnskapet utsendt medlemmene for 
godkjennelse. Denne prosedyren var begrunnet av vi måtte få godkjent søknad om 
momskompensasjon innen den frist som var satt fra NKK.  Medlemsklubbene godkjente 
regnskapet og dette ble sendt inn til NKK sammen med revisors beretning og utfylt 
søknadsskjema. 
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SAK 3. FORELAGTE SAKER 
 
Sak 3.1 Søknad om medlemskap i FKF fra Malvik Fuglehundklubb 
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Det kommer allikevel ikke klart fram hvorfor det vil være avgjørende for klubben at den blir 

opptatt i FKF. 

 

FKF styret har med bakgrunn i dette bedt Malvik FK om å redegjøre for hvorfor dette er 

avgjørende. FKF styret fikk følgende svar: 

 

Hvorfor Malvik FHK ønsker opptak i FKF/NKK 

 Ønsker å stå som offisiell arrangør for de prøvene (Tiurprøven og Rypeprøven) som i 

dag arrangeres under Tiuren JHFK JFF.  

 Det er klubbens ønske at man kan være en del av fuglehundfellesskapet under 

paraplyorganisasjonene FKF og NKK. Dette vil også ivareta medlemmene, ved at 

Malvik FHK må følge lovmalene til FKF og NKK. Medlemmene vil også finne sitt 

medlemskap via NKK, som er der de forventer. Mange lurer på hvorfor de ikke finner 

oss der. 

 Malvik FHK oppfyller alle kravene FKF har til opptak som medlemsklubb. 

Det   medlemmer som kurs, miljøkvelder, utstillingstreninger, klubbmesterskap, men 

også jaktprøvene som er for hele fuglehundmiljøet. Denne oppslutningen vitner om at 

det er både plass og behov for klubben for å dekke en etterspørsel. 

 Et evt. samarbeid med tilstøtende klubber er selvfølgelig aktuelt, men slik vi ser det nå 

har ikke den hånden vi har rekt ut blitt møtt. Vi tror det er bedre for miljøet at vi 

samarbeider, og at det vil virke positivt inn at Malvik FHK også blir en medlemsklubb 

i så måte.  

 Den oppfatningen at et opptak av oss kan bane vei for at evt flere «lokale» klubber kan 

ønske medlemskap, er irrelevant for vår sak. Det vil være naturlig at etterspørselen i et 

gitt område vil bli mettet, men slik er det ikke akkurat nå, det er Malvik FHKs 

aktivitet et bevis på.  

 Malvik FHKs aktivitet fremmer rekruttering til fuglehundmiljøet, legger stor vekt på 

inkludering og engasjement for førstegangs hundeeiere og andre som ønsker å bli 

kjent med miljøet. 

FKF styrets forslag til vedtak:  

Malvik FHK tas opp som medlemsklubb i FKF. 

 

Hans Einar Enoksen gjennomgikk og redegjorde for FKFs innstilling i saken. 

 

Følgende hadde ordet: 

Bjørn Sand, Arne Hovde, Iver Melby, Lone Gudim, Dag Kleven, Sigmund Nyborg, Torstein 

Dehn, Terje Hessevik, Tore Paulshus, Knut Fredheim, Birger Stene, Thomas Tollefsen, 

Arnfinn Berntsen, Per Anton Berg. 

 

Norsk Engelsksetterklubb, Nordenfjeldske FK, Inn-Trøndelag FK ønsket ikke å stemme og 

forlot salen.  

 

I Iver Melby’s fravær (Norsk Engelsksetterklubb) ble Arne Hovde en av tellekorpset i denne 

saken.  

 

Man gikk deretter til avstemming.  Det fordres 50% av stemmene representert på tinget og 2/3 

flertall for godkjennelse. 

 

Vedtak: 

FKF styrets forslag ble enstemmig (116 stemmer) vedtatt. 

Norsk Engelsksetterklubb, Nordenfjeldske FK og Inn-Trøndelag FK kom inn i salen igjen.  
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Sak 3.2 – Diett og kostgodtgjørelse dommere på jaktprøver  
 

Historikk 
Nivå på diett og kost for dommere har betydning for økonomisk resultat for alle arrangement og 
vedtas derfor av Fuglehundtinget. 
Tidligere ordninger mht diett og kost er vedtatt på FKF's representantskapsmøte 22.05.93 med 
endring 15.6.2001 med virkning fra 1.1.2002. Statens kjøregodtgjørelse sist regulert fra 01.04.2002. 
Siste hovedendring vedtatt ved FKF’s RS 17. mars 2007 med virkning fra 1. juni 2007.  

 Ordning for diett og kost har vært uforandret siden 2007 

 I dag dekkes ikke kost under reise til og ifra arrangementer.  

 Km godtgjørelsen, skattefri sats på kr 3,50, gjør at bruk av egen bil blir en utgift for dommer 
Klubbene praktiserer i dag ulikt ift hva de dekker for dommer på prøvestedet 

 
FKF styrets vurdering: 
Forslaget tar i det aller vesentligste utgangspunkt i statens satser for diett og kjøregodtgjørelse. Det 
er ett poeng å unngå løsninger hvor dommere må skattlegges for godtgjøringene. Derfor denne 
tilnærming. 
Styret finner det urimelig at dommer selv må dekke kost under reise T/R arrangement.  
Dommergodtgjørelse innføres som en ny sats. Denne erstatter «dommerdag sats» på 150,-  
Nivå på ny sats (500,-) pr dag er basert på en forutsetning om at klubbene dekker det som er 
beskrevet på reiseregningens side 2. 
FKF styret ser at dette vil påvirke det økonomiske resultatet knyttet til arrangementene. Klubbene 
bes derfor under sin vurdering av dette forslaget om «beregne/simulere» en gjennomført prøve med 
ny sats for dommergodtgjørelse.  
En konsekvens av dette kan være å justere på eksempelvis påmeldings satser. Det anbefales ikke som 
del av dette forslaget, men kan utredes ifm budsjettbehandlingen. 

 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 

FKF styrets forslag til vedtak: 
Fuglehundtinget vedtar ny ordning for Diett og Kjøregodtgjørelse for dommere som foreslått i 
vedlagte nye formular for Reiseregning.  
Innføres med virkning fra 1.1.2022. 
 
Følgende hadde ordet: 
Birger Stene, Siri Sjurseth, Ulf Jørgensen, Roger Brenden, Iver Melby, Micael Wendell, Liv-Jorunn 
Karlsen, Hanne Fevik, Gry Eriksen og Roar Karlsen 
 
FKF tok innspill til etterretning, og fremmet følgende endringsforslag: 
 

Diett- og kjøregodtgjørelse jaktprøver 
PERSONALIA 

Navn     

Adresse     

Postnr. Poststed  E-post  

  Skattekommune  

     

FORMÅL OG VARIGHET     

Formål med reisen:     

Reisens varighet Fra dato:                 kl.:                                 Til dato:                    kl.: 

Dømmer man alle dager dekkes reise T/R. Dømmer man 1 dag/deltar 1 dag dekkes reise 1 vei, NKK rep reise dekkes T/R 
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REISEUTGIFTER     

     

Egen bil Ant. km á kr 3,50 El. bil á kr 3,50 kr 

Passasjer* Ant. km á kr 1,00  kr 

Kjøring under prøven Ant. km a kr 3,50  kr 

Tog  Fra Til  kr 

Buss  Fra Til  kr 

Fly  Fra Til  kr 

Båt Fra Til   

Bompenger    kr 

Parkering Sted   kr 

Annet    kr 

*må være annen dommer, eller noen andre som prøven skal dekke kostnader for 
 
DIETT/OVERNATTING (overnatting og diett, inkludert drikke til mat på prøvested forutsettes betalt av arrangør) 

Utlegg i flg. bilag 3-6 tim Antall a kr 150,00  kr 

Reise 6-12 timer Antall á kr 200,00  kr 

Reise over 12 timer Antall á kr 400,00  kr 

 

     

Bor utenfor hovedkvarter Antall a kr 500,00  kr 

     

 
DOMMERGODTGJØRELSE, denne er den samme uansett om du bor på eller utenfor hovedkvarter 

Dommergodtgjørelse Antall á kr 500,-  kr 

    kr 

Fradrag, eks påmeld egen hund oa, minus kroner.  kr 

 
 

Sum    kr 

     
     

Dato         /          -                   Overføres dommers bankkontonummer: 
 

     
Signatur: 

 
 
 
Veiledning og ansvar. 
 
Dommere 

 Dommerne skal være med på å holde prøvens kostnader så lave som mulig, og reise 
planlegges og gjennomføres deretter. Ved spesielle behov avtales dette direkte med 
arrangør. 

 I de tilfeller dommer må legge ut for kostnader forventes det at kvitteringer tas vare 
på og vedlegges RR. I utgangspunktet dekkes ikke utgifter som ikke dokumenteres. 

 Dommer skal snarest, og senest en uke etter hjemkomst oversende RR til arrangør 
hvis denne ikke blir skrevet på stedet. 

 Dømmer du en dag og stiller en dag, dekkes reiseutgifter en vei 

 Dømmer du to av to, eller to av tre, dekkes reiseutgifter begge veier 

 NKK rep dekkes begge veier 
 

Arrangørklubbene 

 Invitere dommere i god tid slik at billetter kan bestilles tidlig og rimeligst mulig. 
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 Klubbene avtaler med dommer om bestilling av flybilletter, om arrangør skal bestille, 
eller dommer selv. 

 Klubbene skal betale overnattingskostnadene til dommerne. 

 Enkeltrom skal fortrinnsvis nyttes til dommere når dommer overnatter to eller flere 
netter hvis ikke annet er avtalt. 

 Forfriskninger/enkel mat etter dømming, og drikke til middager forutsettes dekket av 
arrangør.  

 Klubbene skal klargjøre og tilby drikke/sjokolade som dommere kan ta med ut i 
terrenget (ikke bokser) 

 
Dommergodtgjøring 
Dette er en ny godtgjøring som gis for hver dag en dommer dømmer. 

 Dommergodtgjøring utbetales med Kr 500/dag og føres på RR. 
 

Styret kan foreta justering av satser i samsvar med endringer i alminnelige satser.  
Nødvendige presiseringer kan gjøres av styret i FKF 
 
Vedtak: 
Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 3.3 Lån til Norsk Kennel Klub 
 
Styret i FKF har foretatt en grundig vurdering av eventuelt lån til NKK. Det er avholdt møte med NKK 
med tilbakemelding om at avklaring av sentrale forhold må foreligge for at FKF kan gi lån. Deretter 
har det vært samarbeide med de øvrige i jakthund divisjonen (JD) og egen dialog med HS-leder. FKF 
har samkjørt sin tilbakemelding med JD. I dialogen med NKK er det fremhevet som viktige temaer 
rettighetsspørsmålet til avls-/hundedata, god nok økonomisk oppdatert informasjon, samt å få 
organiseringen av NKK fremover som sak på RS. FKFs medlemsklubber er holdt løpende orientert 
gjennom mail fra styret.  

 
FKF styrets vurdering: 
   
Det er styrets vurdering av vi har mottatt tilstrekkelige bekreftelser vedr; 

 Eierforhold til avls-/hundedata. HS leder, og etter det vi forstår også adm dir, har en klar 
oppfatning at dette tilhører raseklubbene. Dette sett sammen med den juridiske utredning 
FKF styret har innhentet, som klart konkluderer at dataene er raseklubbenes, mener styret at 
vi har tilstrekkelig dokumentasjon/sikkerhet for dette. HS leder vil i tillegg ta initiativ til en 
«lovpressisering» på neste RS, noe også styret i FKF vil bidra til. 

 NKK foretar løpende økonomisk oppdatering og det vil vi også få fremover på det tidspunkt vi 
ber om det. Vi har og får derved ajourført økonomisk informasjon om NKKs kapitalbehov på 
kort og lang sikt. HS leder var også positiv mht offentlig støtte i «krisepakke 2» - HS/NKK har 
nå god politisk kontakt. NKK/HS vil bare be om lån dersom det er behov for dette, noe det 
med godt bidrag i «krisepakke 2» kan være begrenset behov. 

 HS vil sette organisering av NKK på agendaen for neste RS. Dette vil være naturlig og 
nødvendig i lys av status etter «hundesykdommen» sist høst og nå «corona-situasjonen». 
Sentralt i denne situasjon vil være å avklare mandat for og nedsettelse av en arbeidsgruppe. 
Styret i FKF vil også følge opp dette. 

  
Basert på dette er styret i FKF av den oppfatning at vi nå sitter med slik informasjon at den låneavtale 
som NKK har sendt ut kan legges til grunn for eventuelle lån. Samlet har JD signalisert et samlet 
bidrags- og lånebeløp på kr……………. 
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Styret i FKF mener FKF bør bidrar med lån, både for å «redde» NKK og for å ha gjennomslagskraft ved 
en omorganisering av NKK. Styret har vurdert størrelsen av eventuelt lån. Det er sentralt at et lån 
ligger innenfor FKFs «overskuddslikviditet» slik at det ikke skaper likviditetsutfordring for FKF. På 
denne bakgrunn mener styret i FKF at det er grunnlag for ved NKKs behov å yte et lån på kr 200.000 
kr. Styret ber om Fuglehund tingets tilslutning på dette. 
  

 
FKF styrets forslag til vedtak: 
FKF bevilger 200.000kr i lån til NKK iht låneavtalen 
 

Styret trakk saken. 

 

 

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 
Følgende hadde ordet: 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Sak 5. BUDSJETT 1.4.20-31.3.21 
 
Vedtak: Styrets fremlagte budsjett ble enstemmig godkjent.  
 
 
 

SAK 6 – VALG 
 

Redegjørelse fra styret: 

Fuglehundtinget 2020 ble som tidligere meddelt avlyst pga Covid 19.   
Det sittende styret – bortsett fra Elisabeth Kallevig – valgte å fortsette i sine verv inntil det 
neste Fuglehundting i 2021 kunne avholdes. 
 
Møtet ble hevet kl 14.35. 
 
 

 
------------------------------    ------------------------------------------ 
Protokollundertegner     Protokollundertegner  
Lone Gudim      Per Anton Berg   
    
(Sign.)       (Sign.) 

 


