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Til FKF's medlemsklubber           

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012 

 
FKF innkaller med dette til representantskapsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen  

(bestilling av overnatting skjer til FKF – se nedenfor.) 

 

Lørdag 9. juni kl 09:00 . 

 

Påmelding til Representantskapsmøtet (NB! også bestilling av overnatting skjer til FKF) må 

være FKF i hende senest 

lørdag 26. mai 2012. 

 

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger: 

- Representantens navn  

- Ankomstdag/avreisedag 

- Deltakelse middag lørdag. 

- Dagpakke (når man ikke skal ha overnatting). 

 

FKF arrangerer temamøte fredag kveld kl. 19:00.  

  

For de som er avhengig av fly, kan det søkes etter rimelige flybilletter på for eksempel 

www.finn.no eller www.kelkoo.com), 

 

Telefon/fax/epost til hotellet ved eventuelle særskilte spørsmål eller endringer etter utløpet av 

påmeldingsfristen 26. mai v/bookingkonsulent Inger Aune, tlf. 63 92 61 53, fax 63 92 61 01, 

epost: inger.aune@choice.no.   Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker 

overnatting fra fredag til søndag. 

 

Praktisk informasjon: 

 

Tidsplan fredag 8. juni: 
1800-  Innsjekking 

1900-2100 Temamøte sak: FKFs lover. 

2100-  Enkel bespisning. 

 

Tidsplan lørdag 9. juni: 

0800-0830 Frokost 

0900-1230 Representantskapsmøte 

1300 -1345  Lunsj 

1400-1800  Representantskapsmøtet fortsetter 

2000            Festmiddag 

 

Søndag10. juni: 

Avreise etter frokost. 

 

Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF's hjemmeside www.f-k-f.org , 

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 representantskapsmøtet. 

 

Priseksempler pr. person i enkeltrom: 

mailto:inger.aune@choice.no
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Alt. 1: Ankomst  fredag – avreise søndag  etter frokost   kr. 2.276,- 

Alt. 2: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost   kr.  1.346,- 

Alt. 3: Dagpakke for ikke boende      kr.    510,- 

 Middag lørdag for ikke boende     kr.    350,- 

 

Alt. 1 inkluderer: 

- 1 enkel middag fredag kveld 

- Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom 

- Lunsjbord m/varme og kalde retter. 

- 2 x kaffe med bevertning 

- 3-retters festmiddag lørdag 

 

Alt. 2 inkluderer: 

- Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom 

- Lunsjbord m/varme og kalde retter 

- 2 x kaffe med bevertning 

- 3-retters festmiddag lørdag 

 

Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede. 

 

NB!  Det er fri parkering, men be om fritt parkeringsbevis i resepsjonen! 

 

 

  

Vang H,  8. mai 2012 

 

 

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 Representantsmøtet: 

Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader 

(fly/bil) utover egenandel kr. 2.000,-.  Søknaden må oversendes FKF innen 3 mndr. etter 

FKFs RS. (Hotellkostnader må i sin helhet dekkes av representantens klubb.) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ellenbd@online.no
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         ANTALL STEMMER    
 

FKF REPRESENTANTSKAPSMØTE 2012 
 

 

 Klubb                       Medl. 2011          Stemmer____ 

  1. Norsk Breton Klubb 982 10 

  2.       Norsk Engelsksetterklubb 2248 23 

  3. Norsk Gordonsetter Klub 2226 23 

  4.  Norsk Irsksetterklubb 1634 17 

  5.  Norsk Münsterländer Klub 389 4 

  6.  Norsk Pointerklub 915 10 

  7.  Norsk Vorstehhundklubb 1690 17 

  8.       Norsk Weimaraner Klubb 110 2 

  9.       Agder FK 177 2 

10.  Bodø JFF Hundeutvalget 202 3 

11.  Buskerud JFF 115 2 

12.   Gudbrandsdal FK 71 1 

13.  Hallingdal Fuglehundklubb 84 1 

14.  Harstad og Vesterålen FK 108 2 

15.  Hedmark og Oppland FK 478 5 

16.  Inn-Trøndelag FK 406 5 

17.  Midt-Troms FK 123 2 

18.  Møre og Romsdal FK  139 2 

19.  Namdal FK 213 3 

20.  Nordenfjeldske FK 386 4 

21.  Nord-Troms FK 58 1 

22,      Ofoten FK 77 1 

23.      Rana JFF – Fg  60 1 

24.      Randsfjord FK 66 1 

25.  Rogaland FK  229 3 

26.  Romerike FK  260 3 

27.  Salten FK 97 1 

28. Sør-Varanger JFF 43 1 

29.  Telemark FK 251 3 

30.  Tromsø FK 86 1 

31.  Tromsø Hundeklubb, Fg 113 2 

32.  Vadsø JFF – Fg 102 2 

33.  Vefsn JFF – Fg 75 1 

34.  Vest-Finnmark FK 192 2 

35.  Vestfold FK 320 4 

36.  Vestlandets FK 321 4 

37.  Østerdal FK 210 3 

38.  Østfold FK 240 3 

39. FKF's styret §10  1 

 

Det fremgår av FKF's vedtekter §11 at klubben har stemmerett for en stemme for hver 

påbegynte 100-tall medlemmer pr. 31.12 foregående år, og at styret ved leder har en stemme. 
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SAKSLISTE FKS'S REPRESENTANTSKAPSMØTE  

9. juni 2012 
 

Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av 

innkallingen og sakslisten. 

 

 

1. Årsberetning         s.  7 

 

2. Regnskap 2011         s. 29 

 

3. Forelagte saker:         

 

 
 

Sak 3.1 Forslag fra styret i FKF til nye lover for FKF.   s. 32 

Sak 3.2 Forslag fra Norsk Engelsksetterklubb vedr. endring i lover 

  for Fuglehundklubbenes Forbund     s. 43 

Sak 3.3 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. endring i lover  

for Fuglehundklubbenes Forbund.    s. 49 

Sak 3.4 Forslag fra Vestlandets Fuglehundklubb vedr. heving av  

startkontingent på jaktprøver.     s. 49 

Sak 3.5 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb om hvem som eier  

plasser ved påmelding jaktprøver.     s. 50 

Sak 3.6 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. påmeldingsavgift 

skogsfuglprøver.       s. 51 
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 løpske tisper og refusjon startavgift på fuglehundprøver s. 52 
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medlemskap i FKF.       s. 53 
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4. Kontingent år 2012        s. 57 

   

5. Budsjett 2012         s. 59 

 

6. Valg             

Sak 6.1 Valgkomiteens forslag      s. 61 

Sak 6.2 Valg av valgkomite      s. 62 
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FUGLEHUNDKLUBBENES  FORBUND`S  44.  DRIFTSÅR 

         ÅRSBERETNING  FOR  PERIODEN  29. MAI  2011 – 9. JUNI 2012 

 

1. 

Styrets sammensetning:        

Leder                                       Marte Ottesen 

Nestleder                                 Kjell Enberget 

Styremedlemmer                      Nils B. Skaar 

Petter Elvestad 

     Geir Heggertveit 

                                                   

Varamedlemmer                     Cato M. Jonassen 

                                                 Idar Langmyr 

 

Revisor                                    Geir Fløymo 

 

Valgkomite:                           Mette Marie Waaler 

                                              Stein Helge Østerli 

     Harald Jan Edvinsen 

 

Utstillingsutvalg                  Marit Bjercke 

 

Raseutvalg                          Sammensatt av representantene fra raseklubbene. 

                                           Leder 2011: Pål Andersen 

 

Dommerutvalg:   Nils Røv (leder) 

     Odd Harald Sørbøen 

     Ole M. Hagen 

     Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.) 

 

    

Dommerutvalg  kombinert      Bjørn Larsen (leder) 

     Bjørnar Gundersen 

                        Ove Myhre 

Fra 1.1.2012:    Bjørn Larsen (leder) 

     Bjørnar Gundersen 

     Arild Walter Hansen 

Samordningsutvalg   

Fuglehundprøver 

 

 

Lavland:    Roar Karlsen 

     Tor Espen Plassgård 

     Tom Erik Øygard 

     Rune Frankmoen 

     Svein Enes 

    

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Terje Steinsund 

     Steinar Lagesen 

     Arnfinn Abrahamsen 

 

Nordland    Steinar Høgaas  

     Geir Schei 

     Håvard Dekkerhus 

     Arthur Abelsen 
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Midt-Norge    Roy Allan Skaret 

     Tove Irene Løvås 

     Alfred Sæther 

     

Syd-Øst:    Jan T. Haugen 

     Øyvind Skurdal 

     Fredrik Walby 

 

 Syd-Vest                                            Oddmund Sordal                   

                                                    Helen Jetmundsen 

                                                    Halvor Ramtoft 

  

 

Kontaktmann VM                       Kjell N. Duedahl 

 

JD :  

FKF`s representanter   :       Marte Ottesen 

                                                     Kjell Enberget                                         

NKK Komiteer:                         

Fagkomiteen             Petter Elvestad 

FK for høyfjell og                      Nils B. Skaar 

Lavlandsprøver   Nils Røv 

      

Fagkomiteen            Jon Ivar Søhus   

FK for Skogsfuglprøver           Øystein Utne 

                                                    

 Fagkomiteen           Rune O. Brenna 

FK for Kombinerte prøver        Glenn Olsen 

                                                       

Derbykomiteen                         Marianne Steenland (leder) 

     Arnfinn Holm 

     Dorthe Haugen 

Fra1.1.2012:    Arnfinn Holm (leder) 

     Dorthe Haugen 

     Andreas Bjørn 

 

Kongsvold/Hjerkinn                Kjell Enberget 

Komiteen                                 Petter Elvestad 

     Fredrik Aalerud 

 

 

Samarbeidskomiteen               Ellen B. Dobloug   (prøver) 

FKF-NKK-NJF:                      Marit Bjercke   (utstillinger)                                           

                                Arild Visdal (NEKF)   

                                                 Bjørn G. Pettersen (NDF) 

     Bertil Nyheim (NJFF) 

                                                 Stein Wahlstrøm (NHKF) 

 

 

FCI:  

Stående fuglehunder :      Kjell N. Duedahl 

  

Kontinentale stående 

fuglehunder             :       Tore Kallekleiv 
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2. MØTEVIRKSOMHET   

 

I perioden frem til 24. april 2012 er det avholdt 6 styremøter.  Møtene er avholdt som 

telefonmøter eller fysiske møter på Gardermoen Flystasjon. Styret vil her takke forsvaret ved 

Cato for gratis møtelokaler. Det er behandlet ca. 75 saker. 

 

Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter: 

 

Ordinært Representantskapsmøte ble holdt på Garder Kurs og Konferansesenter 28. mai 2011. 

. 

FKF’s DU arrangerte dommerkonferanse på Garder Kurs og Konferansesenter 19-20. januar 

2012. 

 

FKFs DU har for første gang arrangert dommerkonferanse lavland.   Konferansen ble avviklet 

i november 2011 og oppslutningen var større enn forventet da 31 dommere deltok.  Teknisk 

arrangør var Vestfold Fuglehundklubb. 

 

Representant/er  har deltatt på møter med NKK,  NJFF, Jakthunddivisjonen, 

Samordningsutvalgene og Statskog. 

 

FKF har sammenfattet og utarbeidet høringssvar i mange saker det siste året: 

 

 Til DN vedrørende forslag nye jakttider 2012-2017. 

 Til NKK vedrørende forslag: 

1. Etiske retningslinjer for hold, opplæring og trening hund. 

2. Instruks for styrearbeidet i NKK. 

3. Instruks for Kontrollkomite, Valgkomite, Disiplinærkomiteen og 

Apellutvalget. 

4. Lovmal for klubber. 

5. Lovmal for forbund. 

6. Innstpill til Tiltaksplan. 

 Til NJK vedrørende forslag til revidert instruks NKK-representant. 

 Høring om endring av jakttider. (Direktoratet trakk sitt forslag etter vårt høringssvar 

vedrørende jakt på rugder og denne forblir uendret). 

 

Alle disse sakene har vært ute til høring hos våre medlemsklubber.  Slike høringssaker er 

omfattende og arbeidskrevende  og mange er av viktig prinsipiell karakter.  Bortsett fra 

innspill i to saker fra NBK og NVK, har det ikke kommet noen fra raseklubbene.  Fra 

distriktsklubbene har det kommet innspill i 3 av sakene fra totalt 4 ulike klubber.  Styret tar 

medlemsklubbenes manglende innspill som et signal om at de har tillit til FKFs styre og at 

FKF på mange områder allerede fungerer som et reelt forbund. 

. 

 

                         3. TILSLUTTEDE  KLUBBER  OG ÆRESBEVISNINGER       

 

Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetter- 

klubb, 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, Nord-

Troms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord Fuglehundklubb, Rogaland 
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Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten Fuglehundklubb, Sør-Varanger JFF-

Fuglehundgruppa, Telemark Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Tromsø Hundeklubb-

Fuglehundgruppa, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets Fuglehundklub, Østerdal 

Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Bodø JFF-Hundeutvalget, Buskerud JFF-

Fuglehundutvalget, Rana JFF-Fuglehundutvalget, Vadsø JFF- Fuglehundgruppa, Vefsn JFF-

Fuglehundgruppa, Vestfold Fuglehundklubb. 

 

I alt 38 medlemsklubber som representerer 15.330 medlemmer (15.709 i fjor). 

 

Følgende er innehavere av Gullmerket, foreningens høyeste utmerkelse: 

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, Gunnar 

Handberg og Terje Tvedt (2007), Jon Ivar Søhus (2008). 

 

 

 

 

4.  INFORMASJON OM STYRETS ARBEID      

 

Styret viser her til handlingsplanen for 2011/2012 som i stor grad er utarbeidet og videresendt 

fra flere tidligere RS og styrer. Enkelte av sakene i handlingsplanen er aktiviteter som må 

utføres hvert år og vil derfor være gjengangere i handlingsplanen. Disse er derfor ikke nevnt 

spesielt, slike saker er oppfølging av den daglige drift, budsjett oppfølging, oppsett av 

terminlister med mer. 

 

  

 

5 ØKONOMI    
 

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr. 125.690,31.  Budsjettet var på overskudd  

Kr  43.100,-.  Grunnene til dette er at inntektene ble høyere enn budsjettert pga. et større 

bidrag fra Norsk Derby samt at renteinntektene dommerfondet også ble høyere enn 

budsjettert. Når det gjelder utgiftene ble det her et mindre totalt beløp enn budsjettert. 

 

I lys av dette har styret besluttet også for  2011 å yte et økonomisk bidrag til 

dommerutdanning og etterutdanning av dommere til utdannende klubber. Intensjonen er at de 

klubber som er aktive og bruker ressurser på dommerutdanning til fellesskapets beste, skal ha 

dette kompensert når det finnes midler til det.  Det er innkommet søknader fra utdannende 18 

klubber på til sammen kr. 267.000,- som er blitt utbetalt i mars 2012.  

 

 

6 AKTIVITETER                                              

 

6.1  FASTE  OPPGAVER 

Forbundets foretningsfører og 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, fører regnskap, purrer opp manglende innbetalinger samt 

besvarer utallige brev, e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over 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. 
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Styret ønsker å berømme sekretæren for sitt utmerkede arbeid for FKF og fuglehundsporten. 

 

 

Styremedlemmene har hatt følgende hovedansvarsområder : 

 

Marte Ottesen 

 Leder av FKF 

 Kontaktperson mot NKK/NJK 

 Organisasjon. 

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

 

Kjell Enberget 

 Nestleder FKF 

 Samordningsutvalget fuglehundprøver 

 Terminlister 

 Leder Kongsvold/Hjerkinn-komiteen. 

 

 

Nils B. Skaar 

 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg 

 Styrets representant i FKFs lovkomite. 

 Ansvar for kvalitetssikring jaktprøver 

 

 

Petter Elvestad 

 Kvalitetssikring jaktprøver 

 Oppfølging overfor NJFF. 

 Leder komite nedsatt februar 2011 ”Filming på jaktprøver” 

 Medlem Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 

 

Geir Heggertveit 

 Ansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

 Ansvar for FKF`s sider i Fuglehunden 

 Ansvar for utvikling av FKF’s hjemmesider på internett. 

 

 

Cato Jonassen 

 Kontakt Raseutvalget 

 Kontaktperson i JDs utdanningskomite vedr. instruktørutdannelse. 

 

Idar Langmyr 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur 

 Høring om jakt- og fangsttider 

 

 

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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Terminliste prøver/CACIT          

 

I 2011 ble det innført et nytt system for å søke på jaktprøver. Søknadsfristen ble endret til 31. 

oktober og den største forskjellen ble at nå skal det søkes for hele året. Den enkelte arrangør 

ble informert om den nye måten å jobbe på gjennom flere oppslag på FKF sine internettsider, 

via mail og ikke minst gjennom et telefonmøte mellom styreansvarlig og alle lederne for våre 

samordningsutvalg. 

Dette arbeidet gikk meget godt og alle utfordringer ble håndtert utmerket av de impliserte. 

 

På FKF RS i 2011 ble det vedtatt nytt mandat til våre samordningsutvalg. Antallet Cacit som 

kunne tildeles våre arrangører ble endret fra 47 til 50. Den regionsvise fordelingen ble også 

endret noe. 

 

For jaktprøvene i 2012 ble det totalt tildelt 46 Cacit. I en av regionene var det færre antall 

søkere enn det antall Cacit som kunne tildeles. De øvrige Cacit ble ikke tildelt da arrangørene 

som søkte ikke innfridde de krav som det nylig vedtatte mandat fastsatte. 

Dette gjaldt Folldal JFF, Nord Troms Fuglehundklubb og Vest Finnmark Fuglehundklubb. 

 

       

Status instruktørutdanning fase 1 og fase II i regi av FKF 

 

Med bakgrunn i vedtak på FKF RS 2011 har komiteen som ble nedsatt av styret i FKF 

arbeidet fram et opplegg for ny fase 1 og fase II instruktørutdanning. På grunn av 

utenlandsopphold og sykdom har ikke arbeidet hatt den ønskede progresjon slik at endelig 

opplegg ikke kan presenteres for FKF RS 2012 slik intensjonen var. Videre har vi fått nei til å 

bruke deler av utdanningsopplegget fra NJFF. Dette til tross for at vi oppfattet det motsatte 

under et møte mellom styret i FKF og NJFF. Gruppa som har bestått av Cato Jonassen og Jon 

Georg Hov har hatt følgende momenter som forutsetninger under arbeidet: 

 

-          Et nytt utdanningsopplegg skal være ferdig innen utgangen av 2012.  

-     Opplegget skal være et enklere alternativ til det eksisterende opplegget som NKK og 

NJFF har for instruktørutdanning, jfr. signaler fra klubbene under fjorårets FKF RS. 

-     Det legges vekt på kvalitet i det framstilte materialet innenfor de tidsrammer 

utdanningsopplegget for instruktørutdanning har. Terskelen for å melde seg på 

instruktørutdanning rundt om i klubbene skal være lav. 

-     I tillegg til et utdanningshefte må det også framstilles digitalisert materiell til bruk 

under utdanningen og det senere undervisningsopplegget for instruktørene. 

-     Styret i FKF har gjennom årets budsjettforslag sagt at de prioriterer å bruke midler på 

utviklingen av et nytt utdanningsopplegg. 

 

 

6.2 ÅRSBERETNING FASTE  UTVALG                                        

 

Utstillingsutvalget           

 

Utvalget har i 2011 bestått av 

Marit Bjercke 

 

 

Utvalgets arbeid har vært å behandle søknader fra alle kategorier hundeklubber som ønsker å 

få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2013. Videre å koordinere de utstillinger som utvalget 
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har godkjent og hvor arrangørene er tilsluttet FKF eller NJFF. Det er noen unntak fra 

tilslutning til FKF eller NJFF i Nord-Norge grunnet få utstillinger og lange avstander. 

 

I slutten av november ble sendt e-post til samtlige klubber for å minne om søknadsfrist for 

utstillinger for 2013, samt datoer for NKK samme år. Dette resulterte i at de fleste klubber 

sendte søknader i tide før 1. desember. 

 

Etter purringer har også de fleste arrangører sendt inn rapportskjema fra årets utstillinger. En 

gjennomgang av rapportskjemaene viser at det stort sett er tilfredsstillende deltagelse av våre 

raser på utstillingene. Dog er det en generell nedgang i antall påmeldte hunder på mange av 

utstillingene. Dette gjelder for hele landet. 

 

Fortsatt er det mange JFF klubber som søker direkte til NKK og ikke via FKF. Dette kan fort 

føre til at flere JFF klubber søker om utstillinger i samme områder og tidsrom som 

raseklubber og fuglehundklubber, noe som er uheldig for alle parter. NJFF v/Bertil Nyheim er 

informert om dette via mail.  

 

 

 

       

Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2011 – 2012      

          

Nils Røv, leder 

Ole Hagen 

Odd Harald Sørbøen 

Nils B. Skaar, styrets representant 

 

Hovedoppgaver: 

Etterutdanning av dommere med lokale samlinger og sentral dommerkonferanse januar 2012.  

Autorisasjonsprøve Kongsvold august 2011. 

Kongsvold 1 august 2011. 

Finansiering dommerutdanning. 

 

Dommerkonferanse 2012: 

Det møtte 24 representanter fra 17 lokale dommerutvalg (LD) i tillegg til medlemmene i 

sentralt dommerutvalg i FKF (DU). Nytt av året var at raseutvalget etter ønske ble invitert og 

hadde 2 representanter i salen første dag. LD var oppfordret til å sende inn forslag på tema til 

diskusjon etter innspill fra dommerne lokalt. Forslagene ble bearbeidet av DU og sendt ut til 

alle LD som gjennomførte møter blant dommerne i sitt distrikt. Under dommerkonferansen 

representerte deltagerne dommerne i sine distrikt. Der hvor det var mulig ble man enige om 

en anbefaling for dømming i de enkelte sakene. Det ble framstilt et referat som er sendt alle 

dommere, og LD ble oppfordret til å gjennomføre møter i etterkant for å innformere om de 

vedtatte praktiseringsreglene. 

Den enkelte jaktprøvedommers prestasjoner hva gjelder tallkarakter- og premiefastsettelse er 

utarbeidet. Alle dommere som de siste 10 årene har dømt mer enn 100 hunder vil få opplyst 

hvordan de i dømmer sammenlignet med gjennomsnittet for alle dommere. Det er et mål at 

dommerne skal dømme mest mulig likt slik at det ikke blir avgjørende for hvilken dommer 

man stiller. For avlsarbeidet vil det også være en fordel at flest mulig dommere bedømmer og 

tallfester de samme prestasjonene likt. 

 

Dommerkonferanse lavland november 2011 

Her var alle interesserte dommere inviterte til å delta. 31 dommere møttes i Kvelde i Vestfold 

til teoretisk og praktisk gjennomgang av momenter til diskusjon spesielt for lavlandsprøver. 

En del momenter var spilt inn på forhånd, en del kom fram under diskusjonen og noe ble 

klargjort under feltdelen som hadde mye fugl og ble en flott illustrasjon av de 
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problemstillinger som ble reist. Det ble enighet om en del praktiseringsregler etter at et stort 

flertall var enig om hvordan man skal behandle enkelte situasjoner. 

 

Autorisasjonsprøven 2011: 

Det møtte 18 kandidater og det ble uteksaminert 11 nye dommere. Den høye strykprosenten 

skyldes i stor grad at dette var første året med ny utdanningsmodell. 4 kandidater fra 

Kongsvold 1 2010 fikk ikke bestått, men selv anledning til å vurdere om de i løpet av året 

følte seg modne til å gå opp til autorisasjonsprøven. 3 av disse strøk og anledningen til selv å 

bestemme om man skal kunne gå opp etter å ha strøket vil ikke bli gjentatt. En annen årsak til 

høy strykprosent kan være at kandidatene mellom Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven i for 

stor grad er overlatt til seg selv. Et tiltak her er å engasjere kandidat og LD til å ha kontakt. 

Videre kan kalibreringen av sensorkorpset på Kongsvold bli bedre. 

En kandidat har per 1.2.2012 enda ikke fått autorisasjonen fra NKK. 

 

Kongsvold 1 2011: 

Det møtte 12 kandidater og 8 besto. De kandidater som besto holder høy kvalitet, men den 

høye strykprosenten bekymrer, og DU og instruktører mener ut uttak av kandidater og 

kvaliteten på lokal opplæring hos en del utvalg må bli bedre. Spriket i kvalitet mellom de 

forskjellige LD håper man å kunne gjøre noe med på dommerkonferanser og ved å ha fokus 

på kvalitet i opplæringa. Kandidatene på Kongsvold 1 fikk tett oppfølging på prestasjonene og 

skriftlig tilbakemelding på prestasjonene for hver dag. Innslaget av opplæring er betydelig, i 

tråd med intensjonen i de vedtatte retningslinjer for Kongsvold 1. 

 

Øvrige oppgaver: 

Ajourhold av aktive e-postadresser er fortsatt en betydelig oppgave. For at den enkelte 

dommer skal få informasjon fra DU, er vi avhengige av at dommerne sørger for at vi får en 

aktiv e-postadresse. Dette er dommerne eget ansvar. 

Teorioppgaver til eksamen under utdanning før Kongsvold 1 er ajourført. 

Dommerutvalget har hatt 3 telefonmøter samt fysiske møter i forbindelse med 

dommerkonferansen 2012 på Gardermoen og under autorisasjonsprøven / Kongsvold 1i 2011. 

I tillegg fortløpende og omfattende kontakt på e-post gjennom hele året. 

 

Økonomi: 

Dommerutdanning i FKF har to inntektskilder: Kr 7.50,- fra hver prøvestart er øremerket 

dommerutdanning. I tillegg har NKK tidligere bidratt med et beløp av varierende størrelse. 

Ved behov ut over dette er DU avhengig av bidrag fra FKF, det vil si medlemsklubbene. 

 

FKF har som mål å få til en stykkprisfinansiert utdanning fra NKKs side, hvor FKF får til 

fordeling blant forbundet og utdannende klubber en fast sum per kandidat. Så langt krever 

NKK imidlertid spesifiserte budsjetter og regnskap. Det har de også fått. Tallene framkommer 

på bakgrunn av det LD sender inn samt de utgifter FKF har til utdanning og etterutdanning av 

jaktprøvedommere. 

Vårt dokumenterte krav har vært 667 000,-.  Bidraget fra NKK er 350 000,-. Til tross for 

denne reduksjonen i bidrag fra NKK i forhold til budsjettmessig tilsagn, har FKF overført kr 

5000,- per dommerkandidat som besto Kongsvold1 / autorisasjonsprøven 2011 og kr 1000,- 

per dommer som har deltatt på lokale samlinger i forbindelse med dommerkonferanse til 

utdannende klubb. Det viser imidlertid at egenandelen for dommerutdanning og 

etterutdanning er betydelig. 

DU takker de LD som innen fristen har sendt inn budsjettkrav og senere dokumentasjon på 

reelle utgifter til dommerutdanning.  

 

Aktivitetsplan 2012: 

1. Sentral dommerkonferanse januar 2012     80 000,- 

2. Autorisasjonsprøve august 2012   100 000,- 

3. Kongsvold 1 august 2011    120 000,- 



 17 

4. Telefonmøter       25000,- 

5. Reisetilskudd dommere høystatusløp    30 000,- 

6. DU-deltagelse FKF RS      10 000,- 

7. Porto, rekvisita       10 000,- 

      ------------------------ 

Sum budsjett dommerutvalg    375 000,- 

 

I tillegg kommer utgifter FKFs medlemsklubber, dommerkandidater og dommere har til 

dommerutdanning og etterutdanning av dommere. 

     

 

 

Kombinertdommerutvalget  
 

Det har vært omtrent samme aktivitet blant arrangører av apportprøver i 2011 som året før. Til 

sammen har det vært innrapportert 18 prøver over 31 dager med apport, og gledelig nok en 

vesentlig økning i fullkombinertprøver, 7 prøver mot kun 1 foregående år. 

 

Holleia-prøven er fortsatt den største prøven, men de øvrige ”tradisjonelle” prøvene har hatt 

en normalt bra pågang av deltagere i år.  

 

Prøvene i 2011 viser litt svakere deltakelse siste år med 531 registrerte starter (582 i 2010), 

fordelt på 15 raser. Av disse klarte 331 å oppnå premiering, som gir en klar økning i 

premieringsprosent på 63% (opp fra 50% i 2010). Dessverre så er tallene for 2011 ikke helt 

nøyaktige da 3 klubber ikke har rapportert inn statistikktallene.  

Det er fremdeles de kontinentale rasene som er mest tallrike til start, men det er en god 

bedring i premieringene blant noen av de engelske rasene. (A=Ant.starter, P=Premierte)  

 
RASE A P % RASE A P % 

Engelsk setter 9 6 67 Langhår Vorsteh 31 20 65 

Irsk Setter 20 8 40 Korthår Vorsteh 162 104 64 

Gordon Setter 14 7 50 Strihår Vorsteh 141 87 62 

Pointer 4 1 25 Korthår Weimaraner 14 7 50 

Beaque du 
Bourbounais 

2 1 50 Langhår Weimaraner 
Strihår weimaraner 

2 
5 

0 
1 

0 
20 

Ungarsk Vizla 4 2 50 Grosser Münsterländer 11 9 82 

Breton 18 5 28 Kleiner Münsterländer   94 76 81 

 
 

130 poengsklubben, for de som klarer alle tre øvelsene uten feil og mangler, har også i år blitt 

utvidet med flere nye medlemmer. Nå er det 57 hunder med i denne eksklusive klubben. 

 

Det ble ikke gjennomført Dommerkonferanse i 2011, men det planlegges i 2013. 

  

Det ble uteksaminert 1 ny dommer i Nord Norge i løpet av 2011.  

 

BUDSJETT 2012 

Dommerutdanning /reise   3.000,- 

 
 

 

6.3 RAPPORTER  FRA  NKK – KOMITEER 

 

Derbykomiteen 
 
Vi hadde i år drøyt 350 påmeldte hunder til Derby. Av disse var det 85 som hadde kvalifisert 

seg og 76 som kom til start. 
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Det har vært viktig for Derby-komiteen for 2011 å holde fast ved Norsk Derby som en tre-

dagers prøve. Vinneren av Norsk Derby skal ha prestert i konkurranse med andre over tre 

dager. 

Vi hadde ut fire kvalifiseringspartier på fredag. Disse ble dømt av Marianne Steenland, Tore 

Lie, Ole Magnus Hagen, Tom Erik Øygard, John Berge, Arnfinn Holm, Stein Sorknes og 

Knut Grindstuen. Det var fine forhold og vi fikk til sammen 17 premier:   

1. Pr Derby kval  B Orreskogen’s B-Røm  Morten Tidemann 

P Bjørklunds C/R Jackson Einar Holmvik 

IS Heggelifjellets Lucky Lady Heidi Larsen 

IS Iskald Einar Bordewick 

2. Pr Derby kval  IS ”US” Pukkanøtt Elin Wittusen 

ES Tiurfoten’s Tilde Dag Kleven 

ES Danceætten’s Hi-Medina Da Flora Tor Magne Fløysvik 

IS Basso Frits Fuglerud 

3. Pr Derby kval  IS ”US”  Brownie Arne Hansteen 

P Daxoronjas Basso Roy Jensen 

IS “US” Fiffi A Hjerkinn Remy Skar 

ES Dulles A Zeta Tor Martinsen 

4. Pr Derby kval IS Heggeifjellets lo5-Face Jan Roger Hegli 

IS Neadalens Marte Møst Torgeir Møst 

ES Rotveltas Vicky Terje Berntsen 

5. Pr Derby kval  GS Faksfjellet’s Torden Jon Georg Hov 

6. Pr Derby kval  P Likko’s Iris Einar Einmo 

 

Dommerne hadde anledning til å sende relativt mange videre fra kvalifiseringen og hadde nok 

gode prestasjoner på partiene sine til nesten å fylle kvotene. Det ble tre semifinaler med til 

sammen 44 hunder. Disse ble dømt av Knut Grindstuen / Stein Sorknes og Tor Steigedal / Pål 

Inge Røe og Einar Eliassen / Cato M Jonassen. 

Vi fikk fire premier i semifinalene; To førstepremier gikk til P Daxoranjas Basso med Roy 

Jensen og GS Faksfjellets Torden med Jon Georg Hov. Andrepremie til ES Tiurfotens Pan 

med Einar Engh og tredjepremie til B Orreskogens B-Røm med Morten Tidemann.  

 

Finalen ble dømt av Jan Terje Bårseth og Terje Tvedt og holdt høy kvalitet. Vi vil takke 

finaledommerne for fair dømming, gode redegjørelser og god stemning dagen gjennom. 

 

Premieliste i Norsk Derby 2011: 

1. Premie Norsk Derby finale 

B ORRESKOGENS B-RØM    Morten Tidemann 

2. Premie Norsk Derby finale 

B MAC-NEVIS      Sten Lennart Berglund 

3. Premie Norsk Derby finale 

P DAXORONJAS BASSO    Roy Jensen 

4. Premie Norsk Derby finale  

IS NEADALENS MARTE MØST    Torgeir Møst 

 

Samarbeidet med Norsk Irsksetterklubb med Jørn Presterudstuen i spissen har vært meget 

godt og et velsmurt sekretariat med Ellen B. Dobloug i spissen sørget for en flott helg.  

Geir Heggertveit har oppdatert Derby-siden og det har fungert bra. En god og informativ 

nettside sparer en del arbeid i form av færre direkte henvendelser. Siden kan godt utvikles 

videre med mer historiske fakta for oppslag i ettertid. Web-oppdatering i løpet av Derby-

helgen har vært gjort av teknisk arrangør på deres hjemmeside. Det har fungert bra og er en 

positiv gest til arrangerende klubb. 

 

http://www.nisk.no/index.php?cat=98274&side=wbase&subside=detaljer&regnr=S68189/2006
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Derby har også i år generert et solid overskudd. Det er en innarbeidet tro i Derby-komiteen at 

overskuddet går til dommerutdanningsfondet. Dette brukes også som argument for å få 

sponsorer. Derby-komiteen 2011 ber om at overskuddet innlemmes i dommerfondet. 

Vi vil få takke vår hovedsponsor Eukanuba, samt Provit og Bolig- og Eiendomsutvikling for 

støtte til Derbyen. 

 

Derby-komiteen 2011 har bestått av Arnfinn Holm, Dorthe Haugen og Marianne Steenland.  

 

 

Fagkomiteer (FK)  som er delegert til FKF: 

 

Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver. 

 

Komiteen har bestått av Petter Elvestad, Nils B Skaar og Nils Fr. Røv. 

Komiteen har, fra NKK, mottatt  10 saker til behandling i 2011. 

Komiteen vurderer hvert enkelt tilfelle som blir rapportert inn i forhold til alvorlighetsgrad. 

Det legges flere elementer inn i vurderingen, som forholdet til dyrevelferden, allmennheten og 

hva som anses som ønsket adferd generelt. 

Komiteen legger vekt på at like forseelser behandles likt, etter den alvorlighetsgrad den 

representerer. 

Fuglehundsporten er utsatt i forhold til den aktiviteten den driver i forhold til andre brukere av 

de samme arealene. Dette må utøverne ta på alvor, og bidra til at den aktiviteten vi i dag 

bedriver også blir mulig å drive framover. Komiteen poengterer dette i sine innstillinger til 

NKK’s jakthundutvalg, som fastsetter endelig straff. 

Alle innstillingene komiteen har gitt i 2011 har blitt lagt til grunn for straffereaksjoner fra 

NKK. 

Forseelsene fordeler seg slik: 

                             Interesse for/ angrep på sau                 5 tilfeller 

                             Interesse for/ angrep på rein                2 tilfeller 

                             Uønsket adferd mot annen hund         2 tilfeller 

 

De fleste tilfellene hvor sau var innblandet var av beskjeden alvorlighetsgrad, hvor det var 

unge hunder som viste interesse uten at det var fysisk kontakt mellom sau og hund, og hvor 

saken kanskje kunne vært løst før den kom til behandling. 

 

Begge tilfellene hvor rein var innblandet var av alvorlig art. Den ene hunden jaget rein over 

lang tid og distanse. Den andre angrep fysisk, og reinen ble avlivet. 

 

Komiteen har ikke hatt disens under vurderingene. 

 

Hvis vi sammenlikner 2010 og 2011 for hundene, så har antall tilfeller av jaging av sau økt fra 

3 til 5 – beskrevet som moderate tilfeller, men antall jaging av rein har økt fra 1 til 2 og er 

karakterisert som svært alvorlig.  Ut fra dette er det vanskelig å se en trend, men FK vil 

fortsatt vurdere utviklingen fra år til år. 

 
 
 
Fuglehundklubbenes FK for skogsfuglprøver 

 

Komiteen har bestått av: 

 

Jon Ivar Søhus  

Øystein Utne.  
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Komiteen har hatt en sak til behandling i 2011. 

 

 

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver 

 

Komiteen har bestått av: 

 

Glenn Olsen 

Rune Brenna 

 

Det har ikke vært saker til behandling i 2011. 

 

 

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen                             

 

Komiteen har i 2011 bestått av: 

Kjell Enberget, leder 

Fredrik Aalerud 

Petter Elvestad 

 

Arbeidet til komiteen gjennomføres slik som beskrevet i den nye driftsavtalen som ble inngått 

i 2010. Det må fremheves en meget positivt samarbeide med Statskog og vår bruk av 

terrengene har i denne perioden vært helt problemfritt. 

 

 

 

6.5       JAKTPRØVER   OG  KVALITETSIKRING 

 

Kvalitetssikring høystatusløp 2012 

 

Alle NM-arrangører og arrangøren av Norsk Derby har fått tilbakemelding på sine 

arrangementer. De er evaluert etter de samme kriterier. Dette gjelder teknisk gjennomføring, 

behandling av dommere under arrangementet, opprop og administrasjon og gjennomføring av 

NM-lag der hvor dette har vært aktuelt. FKF har innhentet opplysninger fra deltagere, 

dommere og representanter fra raseklubbene når det gjelder NM-lag.  Med dette håper FKF at 

arrangementene skal holde et tilfredsstillende høyt nivå. 

 

- Under NM-lavland har det vært et problem at arrangørene har hatt problemer med å 

skaffe et tilstrekkelig antall terreng med god nok kvalitet hva gjelder biotop og fugl. 

Det gjør at styret i FKF har vedtatt følgende for å sikre kvalitet på arrangementet: 

Maksimalt 120 startende første dag. 

- Man er primært kvalifisert for den prøvekategori man har oppnådd premie i. 

-  VK-premiering på lavland går foran øvrige premieringer. I videre rangering følger så 

1.AK lavland foran 1.AK eller VK-premieringer i de øvrige prøvegreiner. 

- Ved overtegning går hund med den eldste premieringen ut først.  

- Resultatet må være oppnådd før påmeldingsfristen går ut. 

- Påmeldinger etter fristen utløp godkjennes i den rekkefølge innbetalingene blir 

registrert på arrangørens konto. 
 

Det er FKF-styrets oppfatning at høystatusløpene gjennomgående holder et meget godt nivå 

og at det legges ned mye og godt arbeid. 

 

. 
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Kvalitetssikring jaktprøver 

En del av kvalitetssikringa blir gjort i samarbeid med dommerutvalget i FKF, som har hatt 

fokus på tilbakemeldinger til dommerne på deres prestasjoner. Hver enkelt dommer med over 

100 dømte hunder de siste 10 årene har fått en oversikt over hvordan vedkommende dømmer 

når det gjelder tallkarakterer og premiefastsettelse i forhold til gjennomsnittet. Målet er at det 

i minst mulig grad skal være avgjørende for hvilken dommer man stiller hunden for. Videre 

vil det i avlssammenheng være av betydning at flest mulig dommere tallfester de samme 

hendelsene likt, det være seg premiegrad og tallkarakterer.  

De fleste jaktprøvearrangører gjennomfører sine arrangement på en utmerket måte, også når 

det gjelder rapportering og innbetaling av avgifter etter prøven. Imidlertid er det fortsatt en del 

arrangører som ikke leverer innen fastsatte frister og etter gjentatte purringer til tross for at det 

i prøvepapirene greit framkommer hvordan dette skal gjøres og at det kan få konsekvenser for 

kommende arrangement. Disse arrangørene risikerer å ikke få tildelt Cacit. 

 

 

 

6.6. FKF INTERNETT OG I ”FUGLEHUNDEN”        

 

Internett 

 

I 2011 har nettsidene gjennomgått flere tekniske forbedringer og rammeverket er nå på et nivå 

hvor det kun er nødvendig med normale programoppdateringer. Det har løpende vært lagt ut 

møtereferater og andre opplysende artikler og stoff. www.f-k-f.org  

 

 

FKF’s sider i ”Fuglehunden” 

 

I tillegg til oppdatert liste over medlemmer av styret med varamedlemmer, sekretær, revisor 

og valgkomité, er noe av spalteplassen FKF har til rådighet i Fuglehunden avsatt til fast stoff i 

de 6 nummer som utkommer årlig. Her er en oversikt over stoff og artikler fra FKF i 2011: 

 

 Nr. 1:  Regler for Årets Hund – Norges Cup og Årets Unghund. 

  Regler for refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøver. 

  Regler for refusjon av påmeldingsavgift ved avlysning av jaktprøver. 

  Skjema for Diett- og Kjøregodtgjørelse for prøvedommere. 

  Vinner Norges Cup 2006 

 

 Nr. 2:  Kunngjøring av Årets Hund - Norges Cup / Årets Unghund. 

Praktiseringsregler for jaktprøvedommere for stående fuglehunder. 

 

 Nr. 3:  Kunngjøring av terminliste for fuglehundprøver – høst. 

                     Kunngjøring av VM. 

            Kunngjøring av autorisasjonsprøven – invitasjon til hundeførere. 

 

            Nr. 4:  Korrigert terminliste for fuglehundprøver – høst. 

Ny felles søknadsfrist om jakthundprøver 

Medier på jaktprøver 

 

 Nr. 5:  Dommere autorisert august 2011. 

   

Ved siden av ovennevnte, er det plass til informative tema som vi kan være engasjert i.  

Vi tar gjerne imot innlegg fra skrivekyndige medlemmer. Først og fremst er vi interessert i 

tema som mange er opptatt av, og som kan være informative for oss alle. Innlegg sendes 

FKFs sekretær. 

http://www.f-k-f.org/
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6.7 ULIKE SAKER 

 

Aversjonsdressur                                                     

 Systemet med aversjonsdressur har fungert rimelig godt i 2011. Det er i alt registrert 

116 instruktører som er tilsluttet FKF. Disse har i alt testet 1086 hunder og det er bare 

NJFF sine instruktører som har testet flere hunder (3287). Prosentvis så er andelen av 

testede stående fuglehunder stabil på ca 60 % av totalt testede hunder. I 2011 var 

andelen 59,3 %. Antallet testede hunder i Norge, alle raser inkludert, var i 2011 4455. 

 

Utfordringene er å få til oppdatering av oversikten over instruktører som er registrert i 

FKF sine registre. Videre å opprette et system som gjør oppfølgingen av 

problemstillingen hund/bufe/hjortevilt klarere. I dag rapporteres alle uønskede 

hendelser knyttet til hund/bufe/hjortevilt på jaktprøver, uten at det foreligger oversikt 

over om problemet er økende eller minkende. Det bør utarbeides en oversikt som 

enkelt viser utviklingen. 

  

 

 Jakthunddivisjonen      

Samarbeidet innad i JD fungerer etter den intensjonen som ble satt i 2010. JD er nå 

kun et politisk organ opp mot NKK, - spesielt i forhold til NKK RS.  Samtidig ser vi 

klare fordeler i store viktige høringer, - eksempel høringen fra DN vedrørende 

jakttidene, hvor samlet uttalelse fra Fugl ble støttet fra medlemmene innen JD.  Det 

har vært to møter innen JD i 2011.       

  

 Samarbeid m/NKK/NJK 

NKKs jakthhundkomite (NJK) er delegert myndighet fra NKKs hovedstyre i forhold 

som vedrører jakthundrasene. Gjennom året har FKF derfor betydelig kontakt med 

NJK. Samarbeidet fungerer godt, men i flere saker har FKF et ønske om å bli hørt før 

avgjørelser blir fattet i NJK. Det er FKF og deres utvalg og medlemsklubber som er 

faginstanser i saker som vedrører fuglehund. Ved at våre innspill hadde blitt vurdert av 

NJK før komiteen fattet sine vedtak hadde alle parter spart seg mye arbeid og 

kvaliteten hadde blitt bedre. 

 

FKF har bedt om et møte med NJK for å få saksbehandlingsrutiner som er mer i tråd 

med intensjonen i nye NKK om at avgjørelser skal fattes på lavest mulig nivå hvor 

kompetansen i enkeltsaker ofte er best. 

 

    

. Kvalitetssikring NM-arrangement 

Alle NM-arrangører og arrangøren av Norsk Derby har fått tilbakemelding på sine 

arrangementer. De er evaluert etter de samme kriterier. Dette gjelder teknisk 

gjennomføring, behandling av dommere under arrangementet, opprop og 

administrasjon og gjennomføring av NM-lag der hvor dette har vært aktuelt. FKF har 

innhentet opplysninger fra deltagere, dommere og representanter fra raseklubbene når 

det gjelder NM-lag.  Med dette håper FKF at arrangementene skal holde et 

tilfredsstillende høyt nivå. 

 

Det er FKF-styrets oppfatning at arrangementene gjennomgående holder et godt nivå 

og at det legges ned mye og godt arbeid. 
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   VM i Frankrike 2011 

 

Norsk dommer under VM var Kjell Duedal. 

Elisabeth Kallevig var lagleder for det britiske laget og Violett Andersen for det 

kontinentale laget. 

 

Britisk lag 

P Hasselhøj Ferrari    Ørjan Nilsen 

P Sangernutens Bun-Fuddy  Robert Gill 

P Rushlight Asco   Kjell Enberget 

GS Buskogens Aak Trixie  Thomas Svensen 

 

Reserve på det britiske laget var ES Rotuas Beretta med Arne Hovde 

 

Kontinentalt lag 

KV Rugdelias Nmj Lucilla  Anne Grethe Langeland 

KV Aron     Thomas Ellefsen 

KM Blink     Astrid Ellefsen 

B Bonnee des Plaines Dauxeenes Vesa Virkkula 

 

St. Hubertus menn 

KV Kvitnykens A T P Nikita  Robert Brenden 

ES Rotuas Beretta   Arne Hovde 

 

St. Hubertus kvinner 

ES Hjallabakkens Ruccola  Marte Ottesen 

KM Blink     Astrid Ellefsen 

 

I forkant av selve VM deltok begge lagene i Middelhavscup som ble holdt i VM 

terrengene. Både temperatur og selve terrengene kom som en overraskelse på mange. 

Rundt 30 grader i skyggen og uoversiktlige tørre skogsterreng ble en utfordring for 

hunder og førere. 

 

Til tross for dette ble Middelhavscupen en opptur for de norske lagene. Det norske 

britiske laget kjempet helt i teten og vant til slutt en flott bronsemedalje. P 

Sangernutens Bun-Fuddy med fører Robert Gill klarte Tres Bon begge dager og P 

Rushlight Asco med Kjell Enberget fikk Tres Bon første dag og ikke mindre enn 

Excellent andre dag! 

 

Det kontinentale laget lykkes ikke i sammendraget men KV Rugdelias Nmj Lucilla var 

en av de som taklet forholdene og oppnådde Tres Bon første dag. 

 

Ingen av lagene lykkes i å plassere seg i VM. P Rushlight Asco og Kjell Enberget 

oppnådde Bon andre dag. Ingen av de andre hadde hellet med seg på det norske 

britiske laget. 

 

På det norske kontinentale laget utførte KV Aron og fører Thomas Ellefsen en virkelig 

bragd og dro i havn en flott Excellent! 

 

I St. Hubertus lykkes denne gang ingen av de norske ekvipasjene. Det var nært men 

det endte rett og slett med stang ut. 
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6.8    HØYSTATUSLØP 

 

NM LAG VINTER 2012:  
Teknisk arrangør   : Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Dommere    : Svein-Tore Kittelsen/Håvard Rudi 

Vinnerlag    : Engelsksetter 

Vinner av Vinterpokalen  : ES Pei Fang Birk 

       E/F: Skjalg Liljedahl 

Øvrige deltakere på finalelaget : Jøldalens Nadine 

       E/F: Jan Terje Bårdseth 

      Ørnvatnets Mega 

       E/F: Marit Kransvik   

     

       

             

        

 

NM VINTER 2012:  

Teknisk arrangør   : Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Finaledommere   : Roger Hermanstad/Per Arne Hasselvold 

Finaleresultater:   : 1. PR   IS Hugo Boss Av Kjerringholm 

       E: Heidi Walle/Geir Tommy Keiseraas 

       F: Geir Tommy Keiseraas 

      2. PR IS G-Tjikkom Av Miessevarri 

       E/F: Ronny Jørgensen 

      3. PR ES Øderbygdens Kill’em All 

       E/F: Tony Johansson 

      4. PR KV Markusfjellet’s Gdf Raipas 

       E/F: Ulf Antonsen 

        

       

NM SKOG 2011: 

Teknisk arrangør   : Norsk Pointerklubb 

Finaledommere Åge Olaussen/Johan Fr. Kayser/Ivar Bakken  

Finaleresultat:    : 1. PR. IS Den Röde Jägeren Alaya 

       E/F: Ulla Mikkola 

      2. PR   ES Pei Fang Jock Scott 

       E/F: Bjørn Tormod Syversen 

      3. PR  KV Gruetjernet’s E-Lyng 

       E/F: Pål Andersen 

       

NORSK DERBY 2011:          

Teknisk arrangør   : Norsk Irsksetterklubb 

Finaledommere   : Jan Terje Bårseth/Terje Tvedt 

Finaleresultat    : 1. PR. B Orreskogens B-Røm  

       E: Hege H. Løkken/Morten Tiedemann 

       F: Morten Tiedemann 

      2. PR. B Mac-Nevis 

       E/F: Sten Lennart Berglund 

      3. PR.  P Daxoronjas Basso 

       E/F: Roy Jensen 

      4. PR: IS Neadalens Marte Møst 

       E: Kristine og Torgeir Møst 

       F: Torgeir Møst 
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UNGHUND GRAND PRIX 2011: 

      

Teknisk arrangør   : Telemark Fuglehundklubb 

Finaledommere   : Jørgen Thowsen og Svein Borgen 

Finaleresultat    : 1. PR.  B Orreskogens B-Røm 

       E: Hege H. Løkken/Morten Tiedemann 

       F: Morten Tiedemann 

      2. PR   ES Fjellrypas Db Pia 

       E:Inger og Willy Aune 

       F: John Arvid Grande 

      3. PR ES Tricky 

       E: Andrea Sørum 

       F: Heidi Sørum 

 

 

 

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2012   

 

Teknisk arrangør:                                           Vestlandske  Fuglehundklubb 

Finaledommere:                                             Pål Friis og Rune Skeie 

Finaleresultat:      

1. PR.  KV Rampen’s Extra 

       E: Stine og Nina Smidtsrød 

       F: Nina Smidtsrød 

      2. PR   ES Krokstøens Trico 

       E/F: Svein Tennebekk 

      3. PR ES Fjellrypas Db Kano 

       E: Wenche Kolstad 

       F: Didrik B. Marthinsen 

      4. PR KV Tylderingen’s Zita 

       E: Eirik Fortun/Kari Hildeskor 

       F: Eirik Fortun 

      5. PR SV Pladsfjellets Røy 

E: Torill Gjerstad Hartwig og Per Hartwig 

F: Torill Gjerstad Hartwig  

 

  

       

                                                                                          

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2011:      

     

Teknisk arrangør   : Norsk Pointerklubb 

Finaledommere   : Jan Terje Haugen/Birger Stene 

Vinnerlag    : Korthåret Vorstehhund 

Vinner av Høyfjellspokalen  :  Haugtun’s Dpb Fri 

       E: Siw og Ola Øie 

       F: Siw Øie 

Øvrige deltakere på finalelaget : Haugtun’s Brc Falco 

       E/F: Jon Alstadvold 

      Markusfjellet’s Gdf Raipas 

       E/F: Ulf Antonsen 
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NM INDIVIDUELT HØST 2011        

  

Teknisk arrangør   : Norsk Pointerklubb 

Finaledommere   : Roar Ødegaard/Andreas Bjørn 

Finaleresultat Kongepokal  : 1. PR.  P Juvel-En Av Vor-Point 

       E/F: Aslak Digernes 

      2. PR. KV Haugtun’s Dpb Fri 

       E: Siw og Ola Øie 

       F: Siw Øie 

      3. PR ES Hågakollen’s Vixen 

       E: Rom R. Johansen/Yngve Kleppang 

       F: Yngve Kleppang 

      4. PR ES Berkjestølen’s Vidda 

       E/F:Rune Frankmoen 

NM-LAG LAVLAND 2011: 
Teknisk arrangør   : Vestfold Fuglehundklubb 

Dommere:    : Ulf Fløymo/Kjell Enberget 

Vinnerlag    : Korthåret Vorstehhund 

Vinner av Vandrepokalen  : KV Haugtun’s Dpb Fri 

       E: Siw og Ola Øie 

       F: Ola Øie 

        

Øvrige deltakere på finalelaget : KV Tierbua’s Pippi 

       E/F Glenn Olsen 

      KV Sognexpressens Acp Tiara 

       E/F: Robert Brenden 

               

NM LAVLAND 2011:          

Teknisk arrangør   : Vestfold Fuglehundklubb 

Finaledommere   : Trond Egil Olsen/Erik Slommerud 

Finaleresultat    : 1. PR Es Rypelyngens Ada 

       E/F: Rune Waller 

     : 2. PR ES Østheia’s Aprilia 

       E/F: Stein Helge Østerli 

     :  

  

 

FORUS OPEN 2011:          

Teknisk arranger   : Rogaland Fuglehundklubb 

Finaledommere    Jan Telhaug/Knut Torkelsen 

Finaleresultat    : 1. PR ES Tiurfoten’s Pan 

       E/F: Einar Engh 

 

       

 

ARCTIC CUP 2012:            

Teknisk arrangør   : Vest-Finnmark Fuglehundklubb 

Finaledommere   : Jørn Bowitz/Christian Sletbakk 

Finaleresultat:    : 1. PR ES Skaididalen’s Prinsesse Leia 

       E: Nina G. Helberg 

F: John Aurebekk 

      2. PR ES Bjerkestølens Alfa 

       E: Tom Petter Johansen 

F: Jan Telhaug 
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      3. PR ES Rex 

       D/F: Jyrki Vohlonen 

      4.PR ES Klækkhavnas Diddi 

       D/F: Stehen Blach Sørensen 

            

 

 

Vinner av NORGES CUP 2011:  1.PR.   NJCH KV Haugtun’s DPB Fri 

       E: Siw og Ola Øie, F: Ola Øie 

       59 poeng 

 

      2.PR. IS Røde Hunders Mi-Rakel  

       E: Lina og Jørn Presterudstuen 

       F: Jørn Presterudstuen 

       30 poeng 

 

      3.PR. NUCH NJCH ES Limingruet’s Hi-Troll 

       E/F: Ingvar Rødsjø 

       26 poeng 

 

ÅRETS UNGHUND 2011:   1.PR. B Orreskogens B-Røm   

       E/F: Hege H. Løkken/Morten Tiedemann 

       F: Morten Tiedemann 

       17 poeng 

 

      2.PR. P Daxo Ronjas Basso 

       E/F: Roy Jensen 

       11 poeng 

 

      3.PR. IS Limingens LK Iskald 

       E/F: Einar Bordewich 

       7 poeng 

 

 

       

Oslo, 8. mai 2012 

 

 

 

 Kjell Enberget                   Marte Ottesen    Nils B. Skaar      

           

           Petter Elvestad                                  Geir Heggertveit 
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Regnskap 2011 
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 REGNSKAP  FKF  2011

Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Inntekter

Salg hefte fase I 6 600,00kr           7 000,00kr           15 600,00kr       

Salg hefte fase II 2 300,00kr           2 000,00kr           6 100,00kr         

Salg apportbevis 5 975,00kr           5 000,00kr           5 543,00kr         

Salg jaktprøveskjemaer 74 980,00kr         100 000,00kr       90 540,00kr       

Salg dommerpermer 10 505,00kr         10 000,00kr         17 260,00kr       

Salg håndbok prøveleder -kr                   - -kr                 

Sum salgsartikler 100 360,00kr       124 000,00kr       135 043,00kr     

Div. inntekter 42 177,00kr         20 000,00kr         18 261,00kr       

Medlemskontingent 229 575,00kr       257 000,00kr       235 535,00kr     

Renteinntekter drift 18 480,58kr         25 000,00kr         18 171,56kr       

Inntekter Norsk Derby 105 036,49kr       80 000,00kr         97 237,35kr       

Totale inntekter drift 495 629,07kr       506 000,00kr       504 247,91kr     

Renteinntekter dommerfond 8 954,00kr          5 000,00kr          19 500,00kr      

Renteinntekter viltfondet 671,00kr             500,00kr             715,00kr           

Sum inntekter totalt 505 254,07kr       511 500,00kr       524 462,91kr     

Utgifter

Innkjøp apportbevis 7 363,00kr           4 000,00kr           3 580,00kr         

Innkjøp jaktprøveskjemaer 39 397,00kr         45 000,00kr         43 870,00kr       

Infoperm og håndbok prøveledere 6 466,00kr           -kr                   -kr                 

Innkjøp instr.hefter Fase I 1 466,00kr           -kr                   6 882,00kr         

Innkjøp Instr.hefter Fase II -kr                   1 360,00kr         

Innkjøp dommerpermer -kr                   12 000,00kr         11 126,00kr       

Kontorhold 111 838,24kr       120 000,00kr       79 578,77kr       

Kjøp premier 93 808,70kr         15 000,00kr         24 611,50kr       

Div. utg. 25 213,16kr         25 000,00kr         9 888,30kr         

VM- støtte 15 823,00kr         25 000,00kr         12 432,00kr       

Utvikling FKF Internett -kr                   10 000,00kr         -kr                 

Telefon 7 763,00kr           10 000,00kr         7 821,30kr         

Porto 2 714,40kr           3 000,00kr           3 734,50kr         

Forsikringspremier 12 993,00kr         13 000,00kr         12 400,00kr       

FKF Utlegg jaktdivisjonen 20 000,00kr         16 376,00kr       

Representantskapsmøte 24 121,00kr         50 000,00kr         61 311,20kr       

Styremøter 38 531,70kr         45 000,00kr         43 198,63kr       

Komiteer 7 166,28kr           10 000,00kr         13 901,90kr       

Org.arbeid 10 473,00kr         5 000,00kr           -kr                 

Bank og kortgebyrer (drift) 511,50kr             700,00kr             476,00kr           

Representasjon 24 945,90kr         25 000,00kr         26 009,50kr       

Overf. årets renter Dommerfondet 8 954,00kr           7 000,00kr           19 500,00kr       

Overf. årets renter Viltfondet 671,00kr             700,00kr             715,00kr           

Sum utgifter 440 219,88kr       468 400,00kr       398 772,60kr     

Driftsresultat 65 034,19kr         43 100,00kr         125 690,31kr     

505 254,07kr       511 500,00kr       524 462,91kr     

 

Dommerfondet  

Avg. dommerfondet 128 636,00kr       110 000,00kr       130 696,50kr     

Tilskudd dommerutd. NKK -kr                   200 000,00kr       740 000,00kr     

Samlet dommerfond 128 636,00kr       310 000,00kr       870 696,50kr     

Utgifter dommerutvalg 41 790,00kr         105 000,00kr       15 443,00kr       

Utgifter dommerutdanning 210 326,70kr       290 000,00kr       418 170,00kr     

Utgifter distriktskonferanser 43 606,00kr         35 000,00kr         33 400,00kr       

Samlet utgift dommerfond 295 722,70kr       430 000,00kr       467 013,00kr     

Driftsresultat dommerfondet (167 086,70)kr     (120 000,00)kr     403 683,50kr     
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Eiendeler 2011 2010

Bankinnskudd 1 530 967,09kr     987 956,28kr      

1594.12.71852 726,96kr              

1594.12.71828 68 632,54kr        

9615.10.32963 1 461 607,59kr  

Prøveskjemaer 44 908,00kr           43 160,00kr         

Dommerpermer 1 376,00kr             1 376,00kr           

Apportbevis 3 220,00kr             2 800,00kr           

Instr.hefter fase 1 2 707,00kr             9 589,00kr           

Instr.hefter fase 2 340,00kr                -kr                     

Startrevolvere 8,00kr                     8,00kr                   

Gullmerker 8 000,00kr             8 000,00kr           

NM-premier 500,00kr                3 931,00kr           

Diplomer 1,00kr                     1,00kr                   

Stanse 1,00kr                     1,00kr                   

FKF-glass 11 396,00kr           17 200,00kr         

Telefax 1,00kr                     1,00kr                   

Kopimaskin 1,00kr                     1,00kr                   

Datautstyr 1,00kr                     1,00kr                   

Fordring Norsk Derby 6 812,00kr             7 145,00kr           

Kundefordringer -kr                       -kr                     

Andre fordringer -kr                       -kr                     

Sum 1 610 239,09kr     1 081 170,28kr   

Gjeld og egenkapital

Viltfondet pr. 1/1 23 822,00kr        

Årets renter 715,00kr              

Viltfondet pr. 31/12 24 537,00kr           23 822,00kr         

Dommerutd.fondet pr 1/1 289 125,33kr      

Årets renter 19 500,00kr        

Årets overskudd overført 403 683,50kr      

Dommerutd.fondet pr. 31/12 712 308,83kr        289 125,33kr      

Formue pr. 1/1 742 617,95kr      

Årets overskudd overført 125 690,31kr      

Formue pr. 31/12 868 308,26kr        742 617,95kr      

Forskuddsbetalt medlemskontingent 5 085,00kr             25 605,00kr         

-kr                    -kr                       -kr                     

Sum 1 610 239,09kr     1 081 170,28kr   

BALANSE FKF pr. 31/12-2011
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Sak 3 

FORELAGTE SAKER: 
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Sak 3.1: Forslag fra styret i FKF vedr. endring i lover for FKF 

 

Styrets innstilling: 

A. Lovkomiteens forslag til endring av lover for FKF av 10.4.2012 med 

kommentarer vedtas. 

B. Styret i FKF gis i oppdrag innen 01.12.2012 å få utarbeidet ny lovmal for 

sine medlemsklubber som også ivaretar vedtatt lovmal på NKK RS. 

C. FKF skal på vegne av sine medlemsklubber sørge for å avklare aktuelle 

endringer i NKKs lovmal innen 31.12.2012. 

 

Lovkomiteen i FKF foreslår 10/4 2012 følgende endringer til: 
 

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965. 
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xxx 

 

Kapitel 1 – Innledende 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 Klub 

(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 så 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.  

 

FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, 

kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og 

strihåret, weimaraner langhåret og korthåret. 

 

FKF har verneting i Oslo. 

 

§1-2 Formål 

FKF har til formål 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, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandarder og rasenes sunnhet. 

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. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold 

og avl.  

FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. Avl av hunder skal 

skje i ønsket retning både når det gjelder rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et 

raseklubbansvar. 
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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 og lokalavdelinger av NJFF 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. 

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.  

Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 

som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF 

endre på med mindre det strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i 

FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget. 

 

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 å fremme FKFs formål 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. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. 
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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 administrert 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 også 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 å 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) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. 

Utmeldingen har virkning fra årsskiftet. 

b) 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. 

c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik 

måte at det må antas å 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 få 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 å 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 
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§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 ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 

avgjøres av Fuglehundtinget.  

 

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 

stemmerett.  

 

Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 

 

Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 

direkte eller ved fullmakt. 

 

§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 flere 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 Innkalling 

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 8 uker før Fuglehundtinget.  

- Budsjett for neste år. 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende 

innen 8 uker før Fuglehundtinget. 

§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 

 

Fuglehundtingets oppgaver er å: 

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 
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b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle styrets årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.  

g) Godkjenne budsjett for neste år. 

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.  

- 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 på 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 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber. 

 

Møtet holdes inne 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.  

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  
Styret oppgaver er å: 

- Lede FKF mellom Fuglehundtingene. 

- Avholde Fuglehundting. 

- Drive FKF i samsvar med FKFs formål. 

- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget. 
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- 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 jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke 

Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

  

 

Lovkomiteen i FKF foreslår 10/4 2012 følgende: 

Kommentarer til lover for Fuglehundklubbenes Forbund  
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Fuglehundklubbens Forbund (FKF) er et forbund i Norsk Kennel Klub (NKK) for klubber 

som driver med stående fuglehund. Dette kan være rene fuglehundklubber, fuglehundgruppa i 

hundeklubber, fuglehundgruppa i lokallag av Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) samt 

raseklubber for stående fuglehunder. 

Et sentralt element i FKF er at raseklubbene i FKF fortsatt skal ha ansvaret for de raser de 

selv representerer og for utviklingen av disse. Det betyr at i forhold som angår raseutvikling, 

har raseklubbene et særlig ansvar og posisjon. Dette gjelder den enkelte raseklubb, eller 

raseklubbene samlet gjennom raseutvalget (RU) i saker av felles karakter for raseklubbene. 

NKK er gitt det formelle raseansvaret for alle raser i Norge. NKK delegerer raseansvaret til 

den enkelte raseklubb. Det at klubbene ikke lenger har direktemedlemskap i NKK hindrer 

ikke at NKK fortsatt kan gi klubbene raseansvaret for sine raser. Formelt skal det være nedfelt 

i raseklubbenes lover hvilke raser de er gitt raseansvaret for. Lovene skal ha innhold etter 

NKKs lovmal og må godkjennes av NKK. 

Aktiviteten med hund og engasjementet for hundeeiere foregår i stor grad i distriktene og i 

distriktsklubbene. Dette gjelder både arbeid med hund og praktiske forhold rundt organisert 

aktivitet med fuglehund.  

FKF er et fellesskap hvor demokratiske prosesser ligger til grunn for avgjørelser og 

bestemmelser. Det betyr at klubber som ikke er enig i en avgjørelse, kan fremme forslag for 
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Fuglehundtinget og få en demokratisk behandling av saken.  Klubber vil da kunne oppleve at 

deres interesser kan komme i konflikt med flertallets ønsker.  

 

§1-2 Formål 

FKF er en frivillig overbygning av fuglehundklubber i Norge. FKF er et forbund i NKK med 

de fordeler og forpliktelser dette innebærer.  Ved at FKF er et reelt forbund i NKK, har 

forbundet forslagsrett og stemmerett på NKKs representantskapsmøte (RS). Videre har FKF 

uttalerett på vegne av medlemsklubbene i saker som sendes medlemsklubbene fra NKK. Dette 

gjør at fuglehundklubbene står samlet og sterkere innad i NKK. 

FKF skal arbeide for: 

- Bedre betingelsene for og adgangen til bruk av fuglehund til jakt. 

- Høyne hundenes prestasjoner og jaktkulturen gjennom fuglehundprøver og kursvirksomhet. 

- Bidra til et samfunnsmessig ansvarlig hundehold. 

- Fastlegge premissene for prøvesportens videre utvikling for stående fuglehunder. 

- Fastlegge terminlister for fuglehundprøver og utstillinger for raser tilsluttet FKF. 

- Utarbeide og revidere regelverket for fuglehundprøver. 

- Utdanne og autorisere prøvedommere, og følge opp dommernes arbeid gjennom 

kursvirksomhet og praktiseringsregler. 

- Sørge for at dommerstanden er oppdatert ved etterutdanning av jaktprøvedommere. 

- Veilede medlemsklubbene i forhandlinger med grunneiere og andre vedrørende terreng for 

prøver og andre arrangementer. 

- Deltagelse i den offentlige debatt samt i lov- og regelforberedende arbeid som vedrører bruk 

av stående fuglehund. 

- Veilede klubbene der hundeloven og lokal praktisering av denne kan medføre hindringer for 

aktivitet med stående fuglehunder. 

- Bistå medlemsklubbene i praktiske spørsmål.  

 

FKF er gitt ansvaret for NKKs internasjonale forpliktelser når det gjelder stående 

fuglehunder. Dette gjelder ved oppnevnelse av FCI-representanter for de engelske og 

kontinentale raser. I tillegg skal FKF ivareta samarbeidet med de andre nordiske 

kennelklubbene i fuglehundsammenheng. Samarbeid mellom de enkelte lands spesialklubber 

ivaretas av raseklubbene. Dette kan være avlsmessige samarbeid, landskamper og lignende.  

En klubb tilknyttet FKF har alltid muligheten til å jobbe demokratisk for å få endret på 

forhold i FKF. 

 

§1-3 Definisjoner 
Komite: NKK har en rekke fagkomiteer som vedrører fuglehundklubbene. Disse har helt eller 

delvis representasjon fra FKF. Fagkomiteene (FK) for høyfjell og lavland, skog og kombinert 

består av medlemmer valgt av FKFs styre. Fuglehundtinget velger FKFs representant til 

NKKs jakthundkomite (NJK). Det forutsettes at NKK har utarbeidet mandat for sine 

komiteer, og at FKF har uttalerett i forbindelse med fastsettelsen av disse. 

 

Utvalg: FKF har flere utvalg som rapporterer til FKFs styre eller Fuglehundtinget. Per i dag 

gjelder dette Dommerutvalget, Kombinertdommerutvalget, Derbyutvalget, Utstillingsutvalget, 

Samordningsutvalgene og Kongsvold-/Hjerkinnutvalget som består av medlemmer valgt av 

FKFs styre. Raseutvalget og distriktsutvalget konstituerer seg selv. Det må vurderes om det er 

hensiktsmessig å ha et eget distriktsutvalg da oppgavene ivaretas av styret i FKF og 

samordningsutvalgene. I de siste årene har ikke distriktsutvalget hatt saker til behandling. 

 

Det kan oppnevnes utvalg når styret ser det hensiktsmessig eller Fuglehundtinget ønsker dette. 

Det skal utarbeides instruks for alle utvalg. Dersom det er utvalg som på noen måte skal 

samarbeide med andre deler av NKK, skal mandatet godkjennes av NKK for å sikre 

legitimitet i NKK-organisasjonen. 
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Begrepet FKF betyr ikke FKFs styre, men en bredere forståelse av organisasjonen. I ulike 

sammenhenger kan FKF derfor bety FKFs Raseutvalg, FKFs Fagkomiteer osv. 

 

 

§1-4 Tilknytning og organisering 
Medlemsklubbene har gjennom et vedtak på FKF RS i 2008 bestemt at FKF skal bli et reelt 

forbund i NKK. Et reelt forbund kan bare oppnås ved at FKF får medlemsavtale med NKK. 

Raseklubbenes kynologiske ansvar er ikke knyttet til det å ha egne medlemsavtaler med 

NKK, men ved at ansvaret delegeres den enkelte raseklubb av NKK. 

En del av ordlyden i FKFs lover finner man også i NKKs lover. Hensikten med dette er å 

klargjøre for medlemmene at FKF er en del av NKK og underlagt NKKs lover. 

NKK har vedtatt en lovmal som skal innarbeides i rase- og distriktsklubbenes lover. Denne 

lovmalen regulerer klubbens plikter og rettigheter i forholdet til NKK. Klubbenes nye lover 

sikrer klubbene tilgang til hundeinformasjon via NKKs datasystemer og dataprogrammer for 

jaktprøve og utstillingsarrangører. Samtidig beskrives klubbenes eventuelle raseansvar og 

forpliktelser. 

FKF er organisatorisk overordnet sine medlemsklubber, men prinsippet om delegering skal 

ivaretas så langt som praktisk mulig. 

Generelt er det FKF som skal ha kontakten med NKK, men i saker som gjelder den enkelte 

klubb kan denne gå utenom FKF. Det er spesielt raseklubbene som kan ha slike ønsker og 

behov i forhold som berører raseansvaret for den enkelte rase. Dersom saken berører flere av 

FKFs medlemsklubber, skal saken sendes via FKFs styre. 

FKF er et forbund i NKK. De klubber som ønsker å være medlemmer i FKF må være lojale 

mot forbundet, forbundets lover og de retningslinjer fellesskapet har vedtatt. For å unngå 

dobbelkommunikasjon mellom FKF, FKFs medlemsklubber og NKK, er det viktig at 

klubbene bruker FKF i sin kommunikasjon videre opp i NKKs organisasjon. Ved sitt 

medlemskap i FKF er klubbene forpliktet til dette. Videre vil NKK være forpliktet til å sende 

saksdokumenter til FKF, som har ansvaret for å distribuere dette til sine medlemsklubber. 

Klubber er medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i FKFs medlemsklubber. 

Enkeltpersoner kan derfor ikke ta opp saker direkte med FKF, men eventuelt reise disse via 

sin egen medlemsklubb. 

 

FKF skal legge fram for medlemsklubbene den informasjon som kommer fra NKK eller andre 

i saker som berører klubbene. Medlemsklubbene skal få uttale seg, og FKF er ansvarlig for at 

det leveres et felles svar som avspeiler majoritetens ønsker.  

 

Fagkomiteer og utvalg skal i størst mulig grad arbeide uten direkte innblanding fra styret. 

Styret har imidlertid det overordnede ansvaret overfor NKK og Fuglehundtinget, og kan og 

skal gripe inn der komiteer og utvalg ikke arbeider i samsvar med de overordnede organs 

ønsker og intensjoner.  

 

FKF har direkte og gjennom NKK avtaler med NJFF. Det gjør at FKF skal delta i 

saksbehandling og i forhandlinger mellom NKK og NJFF i saker som berører FKF. 

 

FKF består av medlemsklubbene, som gjennom Fuglehundtinget har posisjon til å styre FKF i 

den retning de ønsker. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK. 

Raseutvalget har ansvaret for det felles arbeid med rasene, mens de enkelte raseklubber selv 

har ansvaret for sine raser. Av andre delegerte oppgaver nevnes blant annet 

dommerutdanning, forvaltningen av Kongsvold-/Hjerkinnområdene og fagkomiteene for 

jaktprøver. 

 

FKF og dens medlemsklubber kan komme i en situasjon der retningslinjer og krav fra andre 

deler av NKK ikke er forenelig med det hundehold som bedrives av enkeltmedlemmer og 

klubber i FKF. FKF skal bidra til at man får ordninger som er forenelig med våre tradisjoner 

og behov. 
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FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD). Alternativt en tilsvarende uformell 

sammenslutning av jakthundklubber dersom JD ikke lenger er formålstjenelig for FKF. JD 

eller tilsvarende organisasjon, jobber politisk utenfor NKKs formelle organer. Dette gir oss 

stor politisk innflytelse ovenfor det øvrige NKK og i andre sammenhenger hvor størrelse og 

samhold blant jakthundrasene er av avgjørende betydning. Dette gjelder spesielt i forbindelse 

med NKK RS, men og i enkeltsaker. I den daglige drift forholder alle forbundene seg primært 

til NKKs jakthunddivisjon (NJK), men også til de enkelte avdelingene i NKK. 

 

§2-1 Medlemskap 

Raseklubbene er i en spesiell stilling i FKF. De skal sikres at de fortsatt har styringen på 

utviklingen av de raser de representerer. I saker av avlsmessig stor betydning har derfor 

raseklubbene eksklusiv rett til å fatte avgjørelser. Det videreføres at rasestandarden og 

eventuelle endringer i denne, er et forhold som utelukkende er den aktuelle raseklubbens eget 

ansvar. Videre har raseklubbene samlet et ansvar for å fastsette championatregelverk, både på 

utstilling og på jakt. FKF har felles championatregelverk for sine raser. Det betyr at det kan 

fastsettes flere championattyper innenfor jaktchampionatet slik det tidligere har vært gjort 

(NJCH og NJ(k)CH), og at alle raser har anledning til å oppnå disse på de samme betingelser.  

 

Saker av helsemessig karakter er raseklubbenes domene alene. I slike saker kommuniserer 

medlemsklubbene direkte med NKK eller den institusjon de ser formålstjenelig. 

 

Deler av jaktprøveregelverket ligger i et grenseland når det gjelder raseansvar. Norsk tradisjon 

har vært at alle raser har samme jaktprøveregelverk. Dette er en viktig årsak til den høye 

standard fuglehundene har i Norge. Dette videreføres ved at jaktprøveregelverket fortsatt skal 

være felles for alle raser tilsluttet FKF. Endringer i jaktprøveregelverket skal behandles på 

samme måte som tidligere, hvor alle klubber tilsluttet FKF kan komme med endringsforslag. 

Disse blir sendt på høring via dommerutvalget i FKF og hvor de lokale dommerutvalg 

gjennom sine klubber skal høres. Fuglehundtinget stemmer tilslutt over de innkomne 

endringsforslagene. Vedtaket sendes deretter NKK for endelig godkjenning. Regelverket for 

NM-lag er et forhold utelukkende for raseklubbene. 

 

Raseklubbene har ansvaret for utviklingen av sine raser. I dette ligger et ansvar og en rett til å 

regulere forhold rundt jaktprøver og utstillinger som har direkte betydning i avlsmessig 

sammenheng. Antall championer vil påvirkes av vilkårene for å oppnå championat. På 

utstilling vil dette være antall utstillinger totalt og i hver region av landet, samt antall store 

certifikat per år for hver rase. På jaktprøver vil det være antall jaktprøver totalt og i hver 

region samt antallet Cacit per sesong og fordelingen av disse. Det er FKFs styret eller det 

oppnevnte utvalg som etter fastlagt instruks regulerer terminlisteoppsettet for jaktprøver og 

utstillinger. Også overfor NJFF-klubber kan raseklubbene eller den de gir en slik fullmakt, 

regulere tildelingen av jaktprøver og utstillinger, jfr overenskomsten mellom NJFF og NKK 

pkt 2.1 og 2.6.  

 

Raseklubbene har uttalerett i forbindelse med autorisasjon av utstillingsdommere for sine 

raser.  

 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder 

kan bli medlemmer av FKF. Det er ikke ekskluderende at distriktsklubben også arbeider med 

andre grupper av hunder, men det er en forutsetning at klubben har en egen gruppe for stående 

fuglehunder. 

 

Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap, jfr. avtale mellom NKK og 

NJFF. 
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Ved opptak av nye medlemmer kreves det 2/3-flertall av de avgitte stemmer på det aktuelle 

Fuglehundtinget. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket 

en ønsker nettverket av FKF-klubber. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig 

antall medlemmer for å få nok kompetente tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette 

vil sikre aktivitet og god organisering uten å komme i konflikt med allerede etablerte klubber. 

 

§2-4 Opphør av medlemskap 

Det er kun klubber som oppfyller kravene i lovteksten som kan være medlem i FKF. 

Enkeltpersoner kan ikke være medlem av FKF og har heller ingen direkte rettigheter i FKF. 

 

Klubbene viderefører sitt medlemskap i NKK gjennom sitt medlemskap i FKF og mister ikke 

sine rettigheter til hundedata lagret hos NKK. 

 

§2-5 Disiplinære reaksjoner 
Saksgangen for disiplinære saker som tas opp av medlemsklubbene skal gå via FKF til NKK. 

FKF har uttalelsesrett i disiplinære saker. 

 

Dersom styret får saker fra medlemsklubbene som disse ønsker behandlet av 

disiplinærkomiteen i NKK og som etter styrets mening har generell interesse, skal styret ta 

opp dette på et bredere grunnlag.   

 

§2-6 NKK Representantskapsmøte 
FKF samordner forslag på saker til NKK RS fremmet av medlemsklubben eller styret i FKF.  

Innkomne forslag som ønskes fremmet av medlemsklubbene eller styret, sendes 

medlemsklubbene med styrets innstilling. Flertallet basert på klubbens størrelse, avgjør om 

det enkelte forslaget skal fremmes for NKK RS. Styret har et ansvar for at klubbene blir hørt. 

Klubbene kan ikke selv sende inn saker direkte til NKK RS.  

 

FKFs styre skal sende saker og forslag til valg på NKK RS på høring blant medlemsklubbene. 

FKFs delegater til NKK RS stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets 

ønsker, men kan bli fristilt hvis forutsetningene endrer seg. 

 

Styret kan velge å legge Fuglehundtinget slik at forslag fra medlemsklubbene til NKK RS kan 

bli behandlet der. 

 

Styret i FKF varsler medlemsklubbene om de frister som gjelder for innsending av saker til 

NKK RS. Saker som ønskes fremmet sendes FKF innen egen fastlagt frist.  

 

§2-7 – Habilitet 

Lovenes bestemmelser om plikten til å vurdere spørsmålet om habilitet i aktuelle saker 

sikrer det objektive grunnlaget for avgjørelsene. Tillit og respekt for avgjørelser er viktig for 

at det ikke kan reises tvil om at en tillitsvalgt ved sin deltakelse ikke har spesielle interesser 

personlig eller som ansatt.   

 

§3-1 Høyeste myndighet  
Fuglehundtinget er en anledning for klubbene og styret til å fremme saker av felles interesse 

som bør avgjøres av fellesskapet. Styret må imidlertid ha et handlingsrom og gis mandat til å 

ta avgjørelser i den daglige drift av forbundet innenfor rammer vedtatt av Fuglehundtinget, 

eller rammer nedfelt i instrukser og mandat for komiteer og utvalg.  

 

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

regelverk for NM-lag samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbenes representanter 

forslags- og stemmerett. 
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Ved skriftlig avstemming når det foreligger bare en kandidat, må kandidaten ha minst 50 % 

av de avgitte stemmene. Blank stemme er også avgitt stemme. Forutsetningen for å kunne 

stemme blankt, er at avstemminga foregår skriftlig. 

 

Krav om skriftlig avstemming kan kun framsettes av de stemmeberettigede representanter.  

 

Fuglehundtinget avholdes hvert år innen 30.6. Regnskaps- og budsjettår går fra 1.4 til 31.3. 

Det gir bedre samsvar mellom budsjettdisponering og regnskap, da regnskapsåret ved en slik 

organisering ikke har kommet så langt at en betydelig del av midlene allerede er disponert.  

 

Tidspunktet for avholdelse av Fuglehundtinget bestemmer hvilket steg i prosessen forut for 

NKK RS som medlemsklubbene kan behandle mens de er fysisk samlet. Ved å avholde 

Fuglehundtinget før fristen for innsending av saker til NKK RS, ivaretas den demokratiske 

prosessen internt i FKF for medlemsklubbenes saker til NKK RS. Dette vil gå på bekostning 

av at klubbene samles for en felles behandling av alle innkomne forslag til NKK RS. Det er 

styret i FKFs ansvar å sørge for en prosess forut for NKK RS som ivaretar flertallet i FKFs 

vilje. (Medlemsklubbens stemmetall på Fuglehundtinget). 

  

§3-2 Møte- og stemmerett 
En klubb kan møte med representant og varerepresentant, hvor begge har talerett, men bare 

representanten har stemmerett. Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan 

møte på Fuglehundtinget uten stemmerett, men med talerett i de saker vedkommendes verv 

omfatter. NKKs representanter møter med talerett i alle saker, men har ikke forslags- eller 

stemmerett. 

 

Fullmakt kan gis etter fristen for innmelding av medlemsklubbenes representanter. Fullmakt 

kan også gis under møtet. 

 

Personer over 15 år er valgbare til alle verv og kan delta med fulle rettigheter på 

Fuglehundtinget forutsatt at de er valgt til å representere sin medlemsklubb. 

  

§3 -3 Innkalling. 

Saksliste og saksdokumenter sendes ut fra FKF sekretariat til alle medlemsklubber og legges 

ut på FKFs nettside innen gjeldende frister.  

 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter må være sendt ut og være tilgjengelig for 

medlemsklubbene senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes. Som en del av 

saksdokumentene hører revisjonsrapport, valgkomiteens innstilling (jfr. § 3-4, pkt h) og alle 

innsendte forslag til valgkomiteen. 

 

§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 

Årsrapporter fra utvalgene behandles separat på bakgrunn av utvalgenes delegerte myndighet 

og ansvarsområde. 

 

Fuglehundtinget velger nestleder. Dette sikrer Fuglehundtinget kontroll over hvem som skal 

tre inn som leder dersom den Fuglehundtinget har valgt, fratrer vervet. NKKs lovmal krever 

at ekstraordinært Fuglehundting deretter gjennomføres. 

 

Lovenes bestemmelser gjør at det ikke kan fremmes benkeforslag under valg, med unntak av 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg undervegs i 

prosessen. Alle forslag fra medlemsklubbene fremmet innen fristens utløp skal være en del av 

saksdokumentene, og skal kunne stemmes over dersom forslaget til kandidater fremmes på 

nytt under valget på Fuglehundtinget. 

 

§4-2 Vedtak og representasjon 
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Styret treffer som hovedregel sine beslutninger etter at medlemsklubber, utvalg og komiteer i 

den aktuelle saken er hørt. Saker av stor prinsipiell eller for klubbene allmenngyldig 

betydning, skal høres blant medlemsklubber og/eller aktuelle utvalg og komiteer. 

 

Leder, eller den som styret utnevner, tegner for FKF. I dette ligger rett til prokura, 

anvisningsrett og signatur for forbundet. 

 

§ 4-3 Styrets oppgaver 

Utvalg kan velges av Fuglehundtinget og utnevnes av styret, mens raseutvalgets 

sammensetning avgjøres av raseklubbene. 

Styret har ansvaret for den daglige drift av FKF. De innhenter den informasjon de trenger for 

å fatte sine vedtak fra NKK, NJFF, medlemsklubber, utvalg, komiteer og ellers der hvor det er 

naturlig å innhente saksopplysninger. Styret svarer for sine avgjørelser og handlinger overfor 

medlemsklubbene på Fuglehundtinget.  

 

 Ved frafall av leder trer vanligvis nestleder inn i leders sted. I leder og nestleders fravær 

organiserer styret de ulike oppgavene i styret i perioden fram til Fuglehundting eller 

ekstraordinært Fuglehundting avholdes. 

 

§5-1 Valgkomite 
Valgkomiteens adresse er FKFs sekretariat.  

Valgkomiteen mottar forslag til kandidater på valg og kan selv fremme forslag på kandidater. 

 

§5-2 Revisor 

Revisors beretning er en del av saksdokumentene til Fuglehundtinget og skal være utsendt 

innen fastsatt frist. 

 

 

 

 

Sak 3.2: Forslag fra Norsk Engelsksetterklubb vedr. endring i lover for FKF 

 
Oversender her styret i NESK sitt forslag til nye FKF lover til FKF RS 2012. 

 Forslager bygger på det utsendte forslag fra FKF, men med en del presiseringer.  

  

Vi ønsker at det som er markert med gul tekst fjernes og det som er markert med rødt tas inn. 

  

Dette reviderte forslag ble enstemmig vedtatt på RU møte på Gardermoen. 

  

Styret i NESK vil ta forbehold om at vår Generalforsamling 25. april godkjenner styrets 

innstilling. 

  

Mvh. Fredrik Aalerud 

 NESK. 
  
  

 

Lovkomiteen i FKF fremmer 13/12 2011 følgende forslag til: 
 

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965. 

Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xxx 

 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser 
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§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 Klub 

(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 så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 

interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKK`s 

lover der medlemsklubber er delegert raseansvar. 

 

FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, , 

kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og 

strihåret, weimaraner langhåret og korthåret. 

 

FKF har verneting i Oslo. 

 

§1-2 Formål 

FKF har til formål 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. og for at Og at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandarder og rasenes sunnhet, dette 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. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd 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 og lokalavdelinger av NJFF 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. 

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 
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§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.  

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 eller felles rasemessige 

forhold vedtatt av Raseutvalget, skal ikke styret i FKF endre på med mindre de strider mot 

FKFs vedtekter eller vedtak på Fuglehundtinget. 

 

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 å fremme FKFs formål 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. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. 

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, avelskriterier, registreringskriterier, 

championatregelverk og helse er et raseklubbansvar administrert gjennom FKF. 

 

FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøveregelverk. og championatregelverk. 

 

§2-2 Medlemskontingent 
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.  

Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også 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 å 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: 
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a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. 

Utmeldingen har virkning fra årsskiftet. 

b) 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. 

c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik 

måte at det må antas å 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 få 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 å 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 ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 

avgjøres av Fuglehundtinget.  

 

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 

stemmerett.  

 

Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 

 

Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 

direkte eller ved fullmakt. 

 

§3-2 Møte- og stemmerett 
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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 flere 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 Innkalling 

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 6 uker før Fuglehundtinget. 1. mars. 

- Budsjett for neste år. 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende 

innen 6 uker før Fuglehundtinget. 1. mars.  

 

 

§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 

 

Fuglehundtingets oppgaver er å: 

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle styrets årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.  

g) Godkjenne budsjett for neste år. 

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.  

- 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. 
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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 på 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 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber. 

 

Møtet holdes inne 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.  

 

 

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  
Styret oppgaver er å: 

- Lede FKF mellom Fuglehundtingene. 

- Avholde Fuglehundting. 

- Drive FKF i samsvar med FKFs formål. 

- 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.  
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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 jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke 

Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 
FKF-styrets innstilling: 

FKF RS vedtar styrets forslag 3.1. 

 

 

 

Sak 3.3: Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. endring i lover for FKF 

 
NVK ønsker å fremme endring til lovforslaget på årets FKF RS 2012. 

 Rød tekst er tekst som foreslås tatt inn i lovforslaget. 

 Tekst som er gulet ut foreslås fjernet. 

Styrets vurdering: 

Forslaget er identisk med sak 3.2 innsendt av Norsk Engelsksetterklubb. 

 
Styrets innstiling: 

FKF RS vedtar styrets forslag 3.1. 

 
 

Sak 3.4: Forslag fra Vestlandets Fuglehund Klub vedr. heving av startkontingent 

på jaktprøver 

 
VFK er for tiden den klubben som arrangerer flest prøver for stående fuglehunder i Norge.  

Klubben har meget dyktige prøveledere og tilgang på godt kvalifiserte dommere. Klubben har 

lagt svært stor vekt på at VFK’s prøver skal holde høy kvalitet, på alle områder. Vi har i 

mange år jobbet hardt med å få ned kostnadene og målsettingen var at prøvene skulle 

balansere. De store utgiftene er reise og oppholdskostnadene for dommere samt terrengleie. 

Det er ikke lett å få ned disse kostnadene i særlig grad, og vi har derfor vært nødt til å bokføre 

store underskudd hvert eneste år.  

 

Tallene for noen av prøvene våre i 2011 fremstår slik: 

Vinterprøve Filefjell    Underskudd 27 935 

Sør-Norsk Unghundmesterskap (SNUM) Underskudd 11 299 (deles med Agder FHK) 

Høyfjellsprøve Raggsteinsdalen  Underskudd    4 219 

Skogsfuglprøver Os    Underskudd     10 850 

Skogsfuglprøve Stord    Underskudd     12 330 

 

Underskuddene blir selvsagt dekket av klubbkassen siden VFK ikke har anledning til kreve en 

startkontingent som dekker de faktiske utgiftene. Medlemmer i VFK har derfor vært nødt til å 
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jobbe dugnad for å klare å dekke underskuddet. Det er begrenset hvor lenge vi kan få våre 

medlemmer til jobbe dugnad for å subsidiere prøver. Det blir ekstra vanskelig å holde 

motivasjonen oppe hos disse når de samme må få beskjed om at de må stå på venteliste, eller 

ikke får de ønskede starter for sine håpefulle, mens ”heldige gjester fra spesialklubbene” var 

heldige med loddtrekningen. 

 

FKF har i 2012 vedtatt å heve kjøregodtgjørelsen for dommere og dette betyr selvsagt økte  

utgifter for arrangørklubbene. VFK vil derfor foreslå at startkontingenten økes med kr 50 

på skogsfuglprøver og kr 25 på de øvrige prøver. 

 

Vi ber om at representantskapet tiltrer forslaget. 

 

Rugdelia, 16.02.12. 

Tore Kallekleiv   

Leder VFK 

 

Styrets vurdering: 

Påmeldingsavgiften på jaktprøver har vært uforandret i flere år. For å følge den økning i 

utgifter i forbindelse med å arrangere jaktprøver som har vært i denne perioden er det naturlig 

at påmeldingsavgiften økes. 

 

Styrets innstilling: 

Styret i FKF finner det naturlig at startkontingenten for jaktprøver økes i takt med de 

økte utgifter arrangørene har. Det foreligger to forskjellige forslag til ny startkontingent 

på skogsfuglprøver, jfr sak  3.4 og 3.6. Styret stiller seg bak hva flertallet på FKF RS 

vedtar når det gjelder eventuell ny startkontingent på jaktprøver. 

 

 

Sak 3.5: Forslag fra NVK om hvem som eier plasser ved påmelding jaktprøver 
 

Grunnlaget for forslaget er den forskjellige praktiseringen som blir utført av forskjellige 

prøvearrangører.. 

I dag praktiseres det slik at innbetaler/deltaker ikke eier plassen men hunden står som eier av 

plassen. Mange deltakere har flere hunder og ønsker å bytte hund ved skade, løpetid, 

formsvikt etc.  

Det oppleves at arrangørene praktiser dette forskjellig.  

Dette medfører mye frustrasjon og problemer vedrørende planlagte reiser, bestillinger av 

rom/hytter og bytte av hund etc. Vi mener den som betaler påmelding eier plassen.  

 

Unntak bør være påmelding til NM- arrangement og andre prøver som har spesielle krav til 

premieringer for deltakelse. Ref høystatusløp der det er andre krav til deltakelse. 

  

Utdrag avside 19 i handboken for prøveledere, punkt 7.3, siste avsnitt. 

 

7.3 Partioppsett  
Når registreringen er foretatt må hundene fordeles på partier. Dette kan gjøres like etter at 

fristen eventuelt har gått ut dersom man har en ”følelse” av at prøven er i ferd med å bli 

overtegnet. Når man har gjort dette, vil det komme fram hvor mange ledige plasser man 

eventuelt har tilgjengelig for etteranmeldte før man må sette strek.  

Påse at fører med flere hunder ikke blir fordelt på flere parti (ukorrekt navn) eller at de starter 

i samme slipp. Omkrokkering kan foretas helt til man er fornøyd med passende plassering.  

Det er også tidsbesparende å skrive ferdig partiplakatene for første startdag før man reiser 

hjemmefra (eventuelt skrive ut ”Partilister” som man deretter klistrer på en kartong). Kommer 

man sent til sekretariatet, står det som regel flere deltakere og venter for å få oversikt over 
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hvilket parti de er oppsatt på, hvilken dommer skal dømme og hvilket terreng som skal 

benyttes.  

Partiliste skrives ut for alle partiene og legges på forsiden av dommerboka. Kritikkskjemaene 

skrives ut og settes på riktig plass i boka. Kritikkskjemaene kan kun bestilles hos FKF. Skriv 

ut parti for parti, ikke alle samtidig. Etter at bøkene er klare, bør det dobbeltsjekkes at 

kritikkskjemaet ligger korrekt i forhold til partilisten. Det kan forekomme endringer i siste 

stund, og skjemaer tas ut og nye settes inn samtidig som partilisten også må endres og skrives 

ut på nytt. Husk også å korrigere de oppsatte lister utenfor sekretariatet!  

Det aller siste man bør gjøre om kvelden er å ta en ekstra kontroll mellom bøkene og 

plakatene slik at disse er helt samstemt.  

Klubber som har egne websider, kan legge ut navn på hvilke deltakere som har fått plass på 

prøven eller også partilistene når de er klare, til informasjon for deltakerne. Det må imidlertid 

tas forbehold om at det kan forekomme endringer på listen innen prøven starter.  

Dette kan selvfølgelig generere en del telefoner fra deltakere som ønsker å bytte parti for å gå 

sammen med kameraten og lignende (unødvendige endringer), men man kan også få rettet 

opp direkte feil gjennom at mange leser listene på forhånd.  

 

Nytt forslag er: 

 

Deltaker som har fått plass på et parti eier plassen og kan selv bytte hund innen 24timer 

før prøvestart mot et adm.tillegg på kr 100,-pr plass.  

 

Styrets vurdering: 

I NKKs organisasjon er det hunden som meldes på utstilling og andre arrangementer. Det vil 

medføre et betydelig merarbeid for arrangører av jaktprøver om det blir mulighet for eier av 

flere hunder å skifte deltagende hund før prøven. Det er allerede vanskelig å få tillitsvalgte til 

å ta på seg gjennomføringen av jaktprøver og antall henvendelser fra deltagere fram mot 

arrangementet er meget høyt.  

 

Styret kan ikke se at fordelene ved innføringen av et slikt forslag er større enn ulempene og 

belastningen for prøveledelsen. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på at regelverket forblir uendret på dette punkt. 

 

 

Sak 3.6: Forslag  fra NVK vedr. påmeldingsavgift skogsfuglprøver. 

  

Det er idag etablert praksis med forskjellige påmeldingsavgifter for fuglehundprøver (UK/AK 

375,- VK 425,- lavland 475/525/575 og apport 300/375). Både antall deltakere og dommere 

pr parti varierer i de ulike prøvegrenene.  

 

På skogsfuglprøver kan det maksimalt avprøves 6 hunder pr parti med en dommer. Med en 

påmeldingsavgift pr hund på 375,- kroner sier det seg selv at det er særdeles utfordrende 

å arrangere skogsfuglprøver uten at arrangementet går med underskudd. Maksimalt kan 

arrangøren få en inntekt pr parti på 2250,- kr. Dette skal da dekke utgifter til dommer med 

overnatting, kjøregodtgjørelse og diett i henhold til FKF's retningslinjer. I tillegg skal 

inntektene blant annet dekke premier, terrengleie og apportobjekter. Det varierer mye hvordan 

tilgangen til dommere er, men det sier seg selv at arrangørene av skogsfuglprøver med dette 

inntektspotensialet ikke kan forsvare å benytte dommere med lang reisevei som f.eks. må 

benytte flytransport, bil osv.  

  

NVK fremmer forslag til FKF om å revurdere satsen for påmelding til skogsfuglprøver 

slik at skogsfuglprøver kan gjennomføres med en større økonomisk trygghet enn i dag.   
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Forslag: 

Påmeldingsavgift skog ønskes justert til 475,-  

Styrets vurdering: 

Styret i FKF er kjent med at mange skogsfuglprøver går med underskudd. Videre at en del 

arrangører ikke ser seg råd til å utbetale dommergodtgjørelse i henhold til retningslinjene på 

grunn av at prøvene går med underskudd. Det derfor naturlig at påmeldingsavgiften på 

jaktprøver økes. Se for øvrig sak 3.4. 

 

Styrets innstilling: 

Styret i FKF finner det naturlig at startkontingenten for jaktprøver økes i takt med de 

økte utgifter arrangørene har. Det foreligger to forskjellige forslag til ny startkontingent 

på skogsfuglprøver, jfr sak  3.4 og 3.6. Styret stiller seg bak hva flertallet på FKF RS 

vedtar når det gjelder eventuell ny startkontingent på jaktprøver. 

 
 

Sak 3.7 : Forslag  fra NVK vedr. regelendring ang. løpske tisper og refusjon startavgift        

på fuglehundprøver. 

 

NVK ønsker og fremme forslag om regelendring ang. Løpske tisper og refusjon av startavgift 

på fuglehundprøver. 

 

Bakgrunn for forslaget: 

Løpske tisper avvises fra fuglehundprøver. Jf NKK’s regler for fuglehundprøver pkt. 

avvisning. Her står følgende tekst: Løpske tisper avvises. 

 

Hensynet i denne regelen er klar. Det er av hensyn til hannhund og hannhundeier. Det er 

urettferdig for hannhund og eier å konkurrere hvor løpske tisper deltar. Det ligger i sakens 

natur og er rimelig og forstålig. 

 

Like rimelig er det ikke lenger når du skal få tilbakebetalt startkontingenten. Jf. 

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 

 

Her står det: ”Påmeldingsavgiften (fratrukket 20% admin.gebyr) betales bare tilbake 

hvis…Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 

12 timer før opprop” 

 

Det vil si at tispeeier må ta med en frisk hund til et for så vidt helt unødvendig besøk hos 

veterinær for å få en slik bekreftelse. 

Regelen påfører tispeeier utgifter for å ivareta et helt naturgitt hensyn for hannhundeier. 

Honoraret som betales hos veterinær kommer omtrent på startkontigenten for to dager minus 

20%. 

 

Tispeeier bør i en slik situasjon behandles med like stor rimelighet som hannhundeier og 

derfor kunne hente en egenerklæring. 

  

FORSLAG: 

 

Egenerklæring kan bekrefte løpsk tispe. En slik attest godkjennes på lik linje med 

veterinærattest for refusjon av startkontingent ved fuglehundprøver jf NKKs regler 

for fuglehundprøver 
 

Skjema for attestasjon legges ut på FKFs hjemmeside 

 
 

Fordeler ved et slikt forslag: 
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 Sikre lik behandling av hannhund og tispeeier. Ingen vil mene det er rettferdig for 

hannhund å stille på prøver der det er løpske tisper. Det er heller ikke rettferdig å 

påføre tispeeier utgifter for å unngå hannhundproblematikken. 

 Muliggjør for tispeeier å melde hunden uten å vite 100% sikkert når løpetid inntreffer. 

 

Ulemper ved et slikt forslag 

 Ordningen kan misbrukes (men i hvor stort omfang er usikkert) 

 

Styrets vurdering: 

Påmelding av hund til jaktprøver er bindene. Dette av hensyn til at arrangørene skal ha en 

overkommelig arbeidsbyrde. Ved å framlegge veterinærattest på at hunden har blitt syk etter 

at påmelding vil påmeldingsavgift minus administrasjonsgebyr tilbakebetales. Det samme 

gjelder løpske tisper, som i henhold til jaktprøvereglementet også skal avvises fra 

jaktprøvene.  

 

Å gå vekk fra kravet om veterinærattest for refusjon av påmeldingsavgiften ved inntruffet 

løpetid vil gjøre at enkelte kan falle for fristelsen til å fremme krav om refusjon også når de 

ikke ønsker å stille tispa av andre årsaker enn løpetid. Et slikt misbruk vil være en 

ekstrabelastning for prøveledelsen. Styret ser ikke at fordelene ved bruk av egenerklæring er 

større enn ulempene. 

 

Forslaget er dessuten en endring av jaktprøvereglenes pkt 1.2 Deltagelse, underpunkt 

Avvising og må fremmes som et endringsforslag til jaktprøvereglementet innen fastsatt frist. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på at regelverket forblir uendret på dette punkt. 
 

 

Sak 3.8: Søknad fra Jakthundutvalget Solemskogen JFF om medlemskap i FKF  

 
Fra 

Jakthundutvalget Solemskogen JFF 

v/Fuglehundgruppen 

Postboks 71 Kjelsås 

0411 Oslo 

jakthund@solemskogen.org 

www.solemskogen.org 

 

Til 

FUGLEHUNDKLUBBENS FORBUND 

v/ REPRESENTANTSKAPET 

 

     Oslo 24 februar 2012 

 

Søknad om medlemskap 

 

Viser til § 7 i Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund og søker med dette om 
opptagelse som medlem i FKF.  
 
Det er jakthundutvalget v/ Fuglehundgruppen i Solemskogen JFF som søker 
medlemskap. Dette er klarert med formann og styret i Solemskogen JFF. Solemskogen 
JFF tilhører Norges Jeger- og Fiskeforbund som har tilslutningsavtale med NKK.  
 
Solemskogen JFF er den nest største jegerforeningen i Oslo og har i 2012 ca 1400 
medlemmer. For mer informasjon om Solemskogen JFF henviser vi til 

mailto:jakthund@solemskogen.org
http://www.solemskogen.org/
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www.solemskogen.org. Mange av våre medlemmer er aktive i klubben med sin 
fuglehund.  
 
Klubben har lenge hatt et aktiv hundeutvalg. I løpet av 2011 har Fuglehundgruppen hatt 
kontakt med over 250 medlemmer med fuglehund bare i forbindelse med 
treningsarrangementer, og disse står på egen epost-liste for Fuglehundgruppen. Dette 
anslås å være gruppens medlemstall. En stor andel har vært tilknyttet klubben i mange 
år, mens andre er helt nye i fuglehundsammenheng.  
 
Fuglehundgruppen har en rekke aktiviteter å tilby sine medlemmer. Treningssamling på 
vinterfjellet, ukentlige dressurtreninger året rundt, dressurkurs for valper og 
viderekommende, felles jaktprøvedeltakelse, treningssamling på høstfjellet, apportkurs 
for nybegynnere og viderekommende og apportbevisprøve, samt klubbmesterskap på 
lavland er noen eksempler på aktiviteter vi tilbyr våre medlemmer. Vi er også den 
organisasjonen i området som har flest innom til aversjonsdressur hver sesong, med 
fulle kvelder to ganger i uken halvannen måned på våren og tilsvarende på høsten.  
 
Klubben har ca 12 aversjonsdressører tilknyttet seg, i tillegg har foreningen flere 
dommere og at klubben har bidratt med finansiering av deres dommerutdanning. 
Høsten 2005 utdannet Solemskogen JFF 10 instruktører gjennom NKK i Trinn 1 
instruktørkurs (da klubben ikke var medlem av FKF). Syv av disse gjennomførte i 2007 
NKK Trinn 2 instruktørkurs Brukshund med fuglehund som spesialisering. 
 
Solemskogen JFF er lokalisert i Oslo. Regionen er Norges folkerikeste og de aller fleste 
medlemmene i foreningen som driver med stående fuglehund har ingen annen naturlig 
tilknytning for sin aktivitet enn SJFF  og fuglehundgruppa. Nærmeste fuglehundklubb er 
Romerike FK som har sitt geografiske og naturlige rekrutteringsområde i Akershus og 
lenger nord og øst for byen. I vest må vi til Buskerud for å finne tilsvarende. Den 
geografiske avstanden til RFK er imidlertid ikke større enn at det bør ligge godt til rette 
for å utvikle et godt samarbeid våre to foreninger imellom 
 
Aktiviteten i Fuglehundgruppen ligger nært opp til arbeidet i FKF. Vi ser på et eventuelt 
medlemskap som en mulighet til å være del av et aktivt hundemiljø også formelt sett, og 
at dette vil være en måte å styrke felles muligheter til fuglehundmiljøet. Et medlemskap 
for en organisasjon som oss kan gi tettere bånd mellom FKF og NJFF på jakthundsiden. 
Vi ser på dette som en naturlig del av det ”nye hundeNorge” med NKK på toppen, og med 
både FKF og NJFF som viktige og formelle samarbeidspartnere. I tillegg har Solemskogen 
JFF de siste årene investert betydelig for å utdanne ressurspersoner som gjennom sin 
utdannelse og virke som instruktører kan arbeide for jakthundsaken, fuglehundsporten 
og et ansvarsbevisst hundehold. Vi ser for oss at mulighetene for dette er større ved 
tilslutning til FKF, hvor vi formelt vil bli del av et større miljø med sammenfallende 
interesser.  
 
Vi håper på positivt svar.  
 
Vennlig hilsen 
For Jakthundutvalget i Solemskogen JFF 
Anne Voie Heier 
Maridalsveien 370b 
0881 Oslo 
Mobil: 976 17 877 
jakthund@solemskogen.org 

 

http://www.solemskogen.org/
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Styrets vurdering: 

Solemskogen JFF har også tidligere søkt om medlemskap i FKF uten at FKF RS har 

imøtekommet dette ønske. Debatten den gang ble et spørsmål om hvor finmasket en ønsket at 

nettverket av FKF-klubber skal være i et område hvor raseklubbene historisk har stor aktivitet 

og et godt tilbud til fuglehundeierne og hvor det er flere distriktsklubber med høy aktivitet. 

 

For øvrig forholder styret seg til hva flertallet av medlemsklubbene ønsker. 

 

Styrets innstilling: 

Styret forholder seg til vedtaket under FKF RS. 

 

 

Sak 3.9 Forslag fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb vedr. instruktørutdanning 
 

Herved oversendes følgende sak som ønskes tatt opp på FKF RS 2012 

  
Instruktørutdanning. 
Nordenfjeldske fuglehundklub henstiller FKF om å intensivere arbeidet med nytt kursopplegg 

til instruktørutdanning.  

   

Nordenfjeldske Fuglehundklubb 

v/leder Jarl Strømdal 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget 

 
 

Sak 3.10 FKFs handlingsplan 2012/2013 

 

1. Videreføre arbeid opp mot NKK vedr. fortsatt finansiering dommerutdannelse og 

etterutdannelse. 

 

2. Gjennomføre vedtak FKF RS 2011 og 2012 vedrørende Fase I og II instruktører. 

 

3. Fortsette dialog opp mot NKK via NJK. 

 

4. Kongsvold/Hjerkinn: Fortsette arbeidet med etablering av KH som nasjonal arena for 

fuglehundsporten. 

 

5. Arbeide for å se på muligheten for utvikling av web-basert betalingssystem for 

jaktprøver. 

 

6. Overvåke utviklingen av dommersituasjonen/dommermangel. 

7. Avhengig av utfallet under FKF RS 2012, - videreføre lovarbeidet FKF som forbund 
 

8. Behov for nyrekruttering blant eksteriørdommere for raser tilsluttet FKF er stort. 

Styret vil i samarbeid med raseklubbene i FKF se på muligheten for en ny og enklere 

utdanningsveg for eksteriørdommere for raser tilsluttet FKF.  Dette må skje i 

samarbeid med de riktige organer i NKK.  Styret ser for seg en utdanning med 

begrenset autorisasjon etter et noe enklere opplegg.  Utdanninga må ta utgangspunkt i 

de raser dommerkandidaten har spesiell interesse for. 
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Sak 4 

Kontingent 
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Sak 4 Kontingent 

 
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr. 

medlem. 

 

Styrets innstilling: 

Medlemskontingenten for 2012 vedtas uendret. 
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Sak 5 

Budsjett 2012 
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 BUDSJETT  FKF  2012

Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012

Inntekter

Salg hefte fase I 6 600,00kr           15 600,00kr       10 000,00kr       

Salg hefte fase II 2 300,00kr           6 100,00kr         5 000,00kr         

Salg apportbevis 5 975,00kr           5 543,00kr         6 000,00kr         

Salg jaktprøveskjemaer 74 980,00kr         90 540,00kr       90 000,00kr       

Salg dommerpermer 10 505,00kr         17 260,00kr       11 000,00kr       

Håndbok prøveleder -kr                   -kr                 -kr                 

Sum salgsartikler 100 360,00kr       135 043,00kr     122 000,00kr     

Div. inntekter 42 177,00kr         18 261,00kr       30 000,00kr       

Medlemskontingent 229 575,00kr       235 535,00kr     230 000,00kr     

Renteinntekter drift 18 480,58kr         18 171,56kr       20 000,00kr       

Inntekter Norsk Derby 105 036,49kr       97 237,35kr       90 000,00kr       

Totale inntekter drift 495 629,07kr       504 247,91kr     492 000,00kr     

Renteinntekter dommerfond 8 954,00kr          19 500,00kr       7 000,00kr        

Renteinntekter viltfondet 671,00kr             715,00kr           600,00kr           

Sum inntekter totalt 505 254,07kr       524 462,91kr     499 600,00kr     

Utgifter

Innkjøp FKF-glass -kr                   -kr                 22 500,00kr       

Innkjøp apportbevis 7 363,00kr           3 580,00kr         -kr                 

Innkjøp jaktprøveskjemaer 39 397,00kr         43 870,00kr       40 000,00kr       

Infoperm og håndbok prøveledere 6 466,00kr           -kr                 -kr                 

Innkjøp instr.hefter Fase I 1 466,00kr           6 882,00kr         8 000,00kr         

Innkjøp instr.hefter Fase II -kr                   1 360,00kr         3 000,00kr         

Innkjøp dommerpermer -kr                   11 126,00kr       12 000,00kr       

Kontorhold 111 838,24kr       79 578,77kr       90 000,00kr       

Kjøp premier 93 808,70kr         24 611,50kr       30 000,00kr       

Div. utg./NJFF/Høyfjellspokalen 25 213,16kr         9 888,30kr         15 000,00kr       

VM- støtte 15 823,00kr         12 432,00kr       25 000,00kr       

Utvikling FKF Internett -kr                   -kr                 20 000,00kr       

Telefon 7 763,00kr           7 821,30kr         8 000,00kr         

Porto 2 714,40kr           3 734,50kr         4 000,00kr         

Forsikringspremier 12 993,00kr         12 400,00kr       13 000,00kr       

Representantskapsmøte 24 121,00kr         61 311,20kr       70 000,00kr       

Styremøter 38 531,70kr         43 198,63kr       60 000,00kr       

Komiteer 7 166,28kr           13 901,90kr       15 000,00kr       

Utlegg Jakthunddivisjonen 10 473,00kr         16 376,00kr       20 000,00kr       

Org.arbeid -kr                   -kr                 -kr                 

Bank og kortgebyrer (drift) 511,50kr             476,00kr           500,00kr           

Representasjon 24 945,90kr         26 009,50kr       30 000,00kr       

Overf. årets renter Dommerfondet 8 954,00kr           19 500,00kr       10 000,00kr       

Overf. årets renter Viltfondet 671,00kr             715,00kr           700,00kr            

Sum utgifter 440 219,88kr       398 772,60kr     491 700,00kr     

Driftsresultat 65 034,19kr         125 690,31kr     7 900,00kr         

505 254,07kr       524 462,91kr     499 600,00kr     

 

Dommerfondet

Avg. dommerfondet 128 636,00kr       130 696,50kr     130 000,00kr     

Tilskudd dommerutd. NKK -kr                   740 000,00kr     350 000,00kr     

Samlet dommerfond 128 636,00kr       870 696,50kr     480 000,00kr     

Utgifter dommerutvalg 41 790,00kr         15 443,00kr       45 000,00kr       

Utgifter dommerutdanning 210 326,70kr       418 170,00kr     250 000,00kr     

Utgifter distriktskonferanser 43 606,00kr         33 400,00kr       80 000,00kr       

Samlet utgift dommerfond 295 722,70kr       467 013,00kr     375 000,00kr     

Driftsresultat dommerfondet (167 086,70)kr     403 683,50kr     105 000,00kr     
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VALG 
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Sak 6.1 Valg  
 

Valgkomiteens innstilling til FKF`s representantskapsmøte 2012. 

 

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning og funksjonstid: 
Funksjon Navn Valgt første gang  

Formann Marte Ottesen 2007  Ikke på valg 

Styremedlem Kjell Enberget 2008  Ikke på valg 

Styremedlem Petter Elvestad 2009  På valg, tar gjenvalg 

Styremedlem Nils B. Skaar 2008 På valg, tar gjenvalg 

Styremedlem Geir  Heggertveit 2010 Ikke på valg 

Vararepresentant Cato M. Jonassen 2008 På valg, tar ikke gjenvalg 

Vararepresentant Idar Langmyr 2011 På valg, tar gjenvalg 

 

Revisor Geir Fløymo 2011 Ikke på valg 

 

Representant til NKK 

Jakthundkomite 

Jan Ståle Ulvin 2010 På valg, tar gjenvalg 

 

Valgkomiteen sendte 01.02.12 et skriv til samtlige medlemsklubber og ba om forslag på 

kandidater. 

Følgende forslag er kommet inn til valgkomiteen innen fristen 01.03.12: 

 

Forslag på nye styremedlemmer: 

Petter Elvestad, foreslått av Telemark FK. 

Nils B. Skaar, foreslått av ITFHK. 

Robert Brenden, foreslått av NVK. 

Reidar Nilsen, foreslått av ITFHK. 

 

Forslag på ny representant til NKK Jakthundkomite: 

Kåre Norum, foreslått av ITFHK. 

 

Kjell Enberget, foreslått av Vestfold Fuglehundklubb med følgende begrunnelse: 

FKF er i dag ikke representert i NKKs Jakthundkomite med ett av sine styremedlemmer.  For 

å gjøre kommunikasjonen mellom Jakthundkomiteen og FKF så optimal som mulig, samt 

fortløpende å oppdatere FKF på løpende saker, mener VFK det er riktig å innstille ett av FKF 

sine styremedlemmer til denne jobben.  Kjell Enberget har flere års erfaring som styremedlem 

og nestleder i FKF.  Han er også leder i Kongsvold/Hjerkin-komiteen og foreslås derfor av 

Vestfold FK som FKFs representant i NKKs Jakthundkomite. 

 

Valgkomiteen har konferert pr. tlf. og e-post, og fremmer følgende innstilling: 
 

Styremedlem Nils B. Skaar Gjenvalg 2 år Enstemmig innstilling 

Styremedlem Petter Elvestad Gjenvalg 2 år Enstemmig innstilling 

Vararepresentant Reidar Nilsen Ny i styret 1 år Enstemmig innstilling 

Vararepresentant Robert Brenden Ny i styret 1 år Enstemmig innstilling 

 

 

For valgkomiteen i FKF, 25.03.2012 

 

Mette Marie Waaler                        Harald Jan Edvinsen                         Stein Helge Østerli 

 

Representant til NKK 

Jakthundkomite 

Kjell Enberget Ny Enstemmig innstilling 
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Sak 6.2 Valg av valgkomite 

 
Siste års valgkomite har bestått av: 

Mette M. Waaler  - Er på valg. 

Stein Helge Østerli  - Valgt for 2 år i 2011. 

Harald Jan Edvinsen  - Valgt for 2 år i 2011. 

 

Mette M. Waaler er på valg. Øvrige medlemmer av valgkomiteen er ikke på valg.  

 

Styret foreslår derfor følgende: 

Cato M. Jonassen. 

 

 

Kandidaten er forespurt og har sagt seg villig. 
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Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund 
Vedtatt 13. mai 1965. Revidert 25. november 1966, 12. mai 1984, 1. mai 1988, 11. mai 1991, 

11. mai 1996, 17. juni 2000, 15. juni 2002 og 10. juni 2005. 

 

Kapittel 1 – Navn og formål 

§ 1 Navn og art 

Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) og er et forbund av 

selvstendige rase- og distriktsklubber som arbeider med stående fuglehunder. 

 

§ 2 Tilknytning 

Følgende samarbeidsavtaler er gjeldende: 

-Praktiseringsavtale mellom Norsk Kennel Klub og Fuglehundklubbenes Forbund 

-Avtale om Jakthunddivisjon innen NKK organisasjon 

-Intensjonsavtale mellom NJFF og FKF vedr. aversjonsdressur av hunder. 

 

§ 3 Stemmeveg til NKK: 

Alle FKF`s medlemsklubber har sin stemmelinje via FKF, slik at FKF som forbund 

stemmer for alle sine medlemsklubber i NKK`s Representantskap (RS). Innstilling til 

saker i NKK RS behandles demokratisk i FKF. 

FKFs representant(er) i NKK RS stemmer i henhold til det mandat som blir gitt av 

FKFs Representantskap. 

 

§ 4 Formål 

FKFs formål er å støtte medlemsklubbenes interesser overfor Norsk Kennel Klub og i 

alle andre sammenhenger der felles opptreden anses nyttig, samt iverksette nødvendige 

tiltak i tråd med dette, herunder spesielt: 

- Bedre betingelsene for og adgangen til bruk av fuglehund til jakt 

- Høyne hundenes prestasjoner og jaktkulturen gjennom fuglehundprøver 

og kursvirksomhet 

- Bidra til et samfunnsmessig ansvarlig hundehold 

- Fastlegge premissene for prøvesportens videre utvikling for stående 

fuglehunder 

- Fastlegge terminlister for fuglehundprøver 

- I samarbeid med Norsk Kennel Klub fastlegge terminlister for 

utstillinger 

- Utarbeide og revidere regelverket for fuglehundprøver 

- Utdanne og autorisere prøvedommere, og følge opp dommernes arbeid 

gjennom kursvirksomhet, praktiseringsregler og evt. disiplinærtiltak. 

Sørge for at dommerstanden er oppdatert og at dommere som ikke 

lenger er aktive blir avautorisert. 

- Veilede medlemsklubbene i forhandlinger med grunneiere og andre 

vedrørende terrenger for prøver og andre arrangementer 

- Deltagelse i den offentlige debatt samt i lov- og regelforberedende 

arbeid som vedrører bruk av stående fuglehund 

- Veilede klubbene lokalt i saker der hundeloven og dens praktisering 

lokalt er eller kan danne urimelige eller unødige hindringer for aktivitet 

med stående fuglehunder 

- Bistå medlemsklubbene i praktiske spørsmål 
 

- Arbeide etter en til enhver tid oppdatert tilslutningsavtale mellom FKF 

og Norsk Kennel Klub. 

 

 

§ 5 Virksomhet 
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FKF skal arbeide i nær kontakt med medlemsklubbene og forelegge alle vesentlige 

saker for dem. Rutinemessige arbeidsoppgaver skal forankres i en årlig arbeidsplan. 

Denne planen må gjenspeile raseklubbenes selvstendige ansvar for egne raser og 

distriktsklubbenes ansvar for lokale arrangement vedr. bruk av stående fuglehund. 

FKF skal holde klubbene løpende orientert om sitt arbeide. 

 

§ 6 Raseforvaltning 

Den enkelte raseklubb som er medlem av FKF har eneansvar for og suverenitet i 

forvaltningen av sin rase. 

 

Kapittel 2 – Medlemskap 

 

§ 7 Medlemskap: 

Som medlem kan opptas rase- og distriktsklubber som arbeider med og for stående 

fuglehunder og som i sin formålsparagraf stadfester at de vil arbeide for jakthundsak, 

fuglehundsport og ansvarsbevisst hundehold. Klubber som kan være medlem er kun 

klubber som har tilslutningsavtale med NKK eller inngår i organisasjon som har 

tilknytningsavtale med NKK. 

Søknad om medlemskap avgjøres av FKFs representantskap etter at medlemsklubber 

som arbeider i tilstøtende distrikter eller medlemsklubber som arbeider med andre 

raser av stående fuglehunder har gitt sin uttalelse. For å bli opptatt som medlem kreves 

minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i representantskapet. 

Stryking av medlemskap kan foretas av representantskapet. Da kreves ¾ flertall av de 

avgitte stemmer. 

 

§ 8 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av representantskapet etter forslag fra styret. 

 

§ 9 Æresmedlemskap 

Forbundets høyeste utmerkelse, Gullmerket, tildeles ut fra statutter gitt av styret. 

 

Kapittel 3 – Organisasjon 

 

§ 10 Forbundets organer 

1. Representantskapet 

2. Ordinært representantskapsmøte 

3. Ekstraordinært representantskapsmøte 

4. Styret 

5. Valgkomité 

6. Faste utvalg 

 

§ 11 Representantskap 

Representantskapet er FKFs høyeste myndighet. Det består av 1- en - representant fra 

hver medlemsklubb. Hver klubb oppnevner sin representant og vararepresentant som 

begge innkalles til møtene i representantskapet. Medlem av FKFs styre kan også være 

klubbrepresentant eller vararepresentant 
 

Til å lede møtene i representantskapet velges en ordstyrer. Ordstyreren deltar ikke i 

debattene, og kan heller ikke representere noen medlemsklubb ved representantskapets 

avstemninger. 

 

Representantskapet velger FKFs styre. Styret består av leder, fire styremedlemmer og 

to varamedlemmer. Styrets leder og de to varamedlemmene velges hvert år. Øvrige 

styremedlemmer velges for to år slik at to av dem er på valg hvert år. Om nødvendig 

må man gjennom loddtrekning sørge for at dette blir løst. 
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Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemsklubbenes 

samlede stemmetall er representert direkte eller ved fullmakt til annen representant 

eller til styret. 

 

§ 12 Ordinært representantskapsmøte 

Ordinært representantsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni og innkalles av 

styret med minst 1 måneds skriftlig varsel til medlemsklubbene. 

Representantskapet behandler: 

- Styrets årsberetning 

- Revidert regnskap og balanserapport 

- Kontingentfastsettelse 

- Styrets handlingsplan for kommende periode 

- Budsjett 

- Valg av 

Leder for to år 

To styremedlemmer for to år 

To varamedlemmer for ett år 

Valgkomité 

Revisor 

- Forelagte saker 

Saker under dette punkt skal være sendt styret skriftlig innen 

utgangen av februar. Bare saker som er fremmet innen denne 

frist og som er nevnt i innkallingen kan behandles av 

representantskapet. Endringsforslag til rettidig fremlagte saker 

kan likevel fremsettes og behandles. 

 

§ 13 Ekstraordinært representantskapsmøte 

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles av styret når dette finner det 

nødvendig eller når minst halvparten av medlemsklubbene forlanger det. 

Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel til klubbene. Dagsorden oppgis i 

innkallingen, og bare saker oppført på dagsorden kan behandles. 

 

§ 14 Styret 

FKFs daglige arbeid ledes av styret. Styret oppnevner de utvalg og engasjerer de 

medarbeidere det finner nødvendig for å gjennomføre FKFs arbeide på en effektiv 

måte. 

Styremøter avholdes etter behov. Varamedlemmer holdes løpende orientert om styrets 

arbeid bl.a. gjennom møteinnkallinger og referater. De innkalles vanligvis bare ved 

forfall eller når styret finner det hensiktsmessig. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Hvert styremedlem 

har 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 
 

§ 15 Valgkomité 

Valgkomitéen velges av representantskapet og består av 3 medlemmer som velges for 

2 år, dog slik at den sist avgåtte leder automatisk blir medlem i 2 år. Både 

raseklubbene og distriktsklubbene skal være representert i valgkomitéen. 

Hvis ingen medlemmer står for tur til å tre ut ved lederskifte foretar det nye styret 

loddtrekning om hvem som skal vike plassen. 

Ingen kan sammenhengende være medlem av valgkomitéen lenger enn 4 år. 

Valgkomitéen konstituerer seg selv. 

 

Styret skal overfor representantskapet fremme forslag til medlemmer av valgkomitéen. 

Valgkomitéen fremmer forslag til øvrige valg. Medlemsklubbene kan komme med 

forslag til kandidater til alle verv i forbundet. Forslag skal være valgkomitéen i hende 

innen utgangen av februar. Samtlige forslag skal sammen med valgkomitéens 
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innstilling bekjentgjøres i innkallingen til representantskapet. 

 

§ 16 Faste fagutvalg innen FKF: 

Det skal til enhver tid være ett fagutvalg for dommerutdanning og dommeroppfølging. 

Likeså et fagutvalg for rasesaker som behandler alle rasesaker som er av felles art for 

raseklubbene. Disse utvalg rapporterer til styret som har ansvar for at utvalgene 

fungerer og arbeider etter sine arbeidsrutiner og prosedyrer. 

Dommerutvalget består av fire medlemmer og velges av styret for 2 år av gangen, 

hvorav ett medlem velges som leder og en er styrets representant i utvalget. 

Medlemmer kan reoppnevnes, men ikke mer enn to ganger 

Raseutvalget består av de til enhver tid sittende ledere for de enkelte raseklubber. 

Raseutvalget oppnevner selv sin leder. 

 

Kapittel 4 – Revisor 

 

§ 17 Revisor 

Representantskapet velger revisor som reviderer regnskapene og avgir beretning til 

representantskapet. 

Revisor bør være en person med kunnskaper om og erfaring i regnskapsførsel, og med 

kjennskap til forbundets virksomhet. 

 

Kapittel 5 – Diverse bestemmelser 

 

§ 18 Vedtektsendring 

Endring i vedtektene vedtas i ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte. 

Forslag til endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli 

vedtatt. 

Ved endring i vedtektenes §4 og §9 vedrørende raseansvar og suverenitet har bare 

raseklubbene stemmerett. 

 

§ 19 Stemmerettsregler i representantskapet 

I representantskapet har medlemsklubbene 1 – én – stemme for hver påbegynte 100 

kontingentbetalende medlemmer pr. 31. desember foregående år. Man kan være 

medlem av flere tilsluttede klubber og teller da tilsvarende antall ganger. 

Det kan stemmes ved fullmakt. Fullmaktene skal godkjennes på forhånd. 

Når ikke annet er bestemt avgjøres sakene i representantskapet ved simpelt flertall. 

Unntatt herfra er valg, hvor en kandidat må ha oppnådd minst 50% av de avlagte 

stemmer for å bli valgt. 
 

Ved stemmelikhet henvises saken til ny avstemming. Er det fortsatt stemmelikhet 

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

Klubber som ikke har betalt sin kontingent til FKF innen utgangen av februar har ikke 

rett til å utøve sine rettigheter i representantskapet. Medlemsklubb som ikke betaler sin 

kontingent til FKF innen kalenderårets utgang vil bli foreslått strøket ved første 

ordinære representantskapsmøte etter kontingentåret. (se for øvrig § 3). 

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, 

championatregler samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbenes representanter 

stemmerett. 

 

 

 

§ 20 Oppløsning 

Beslutning om oppløsning av FKF må vedtas i ordinært representantskapsmøte med 

minst ¾ av de avgitte stemmer. Beslutningen må stadfestes av et ekstraordinært 
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representantskapsmøte avholdt minst 14 dager etter det ordinære 

representantskapsmøtet hvor oppløsningen ble vedtatt. Også i dette møtet kreves ¾ 

flertall for at oppløsning skal være endelig vedtatt. 

 

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler medlemsklubbene i forhold til medlemstall pr. 

31. desember foregående år, dog kan fordeling av midlene tidligst skje 5 – fem – år 

etter oppløsningsvedtaket. 

 

Skulle forbundet i mellomtiden bli rekonstruert med tilsvarende formål skal midlene 

tilfalle det nye forbundet. For evt. gaver, premier og lignende vedtar 

representantskapet særlige bestemmelser om disponering innen oppløsning trer i kraft, 

og disse gjenstander går ikke inn under de midler som blir satt til side for fem år. 

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


