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Til FKF's medlemsklubber
INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2013
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Rica Grand Hotel Tromsø (bestilling av
overnatting skjer til FKF – se nedenfor.)
Lørdag 8. juni kl 09:00 .
Påmelding til Fuglehundtinget (NB! også bestilling av overnatting skjer til FKF) må
være FKF i hende senest
lørdag 8. mai 2013.
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. 17:00: Revisjon jaktprøveregelverket.
Informasjon med påmeldingsfrist er tidligere sendt medlemmene 11. mars med påminnelse
24. april.
Telefon/epost til hotellet ved eventuelle særskilte spørsmål eller endringer etter utløpet av
påmeldingsfristen 8. mai v/bookingkonsulent Hilde Nyseth tlf.777 53 777 , epost:
hilde.nyseth@nordic.no. Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker
overnatting fra fredag til søndag.

Praktisk informasjon:
Tidsplan fredag7. juni:
1600
Innsjekking
1700-2000 Temamøte sak: Revisjon jaktprøveregelverk.
2000Enkel bespisning.
Tidsplan lørdag 8. juni:
0800-0830 Frokost
0900-1230 Fuglehundtinget
1300 -1345 Lunsj
1400-1800 Fuglehundtinget fortsetter
2000
Festmiddag
Søndag 9. 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 Fuglehundtinget.
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Priseksempler pr. person i enkeltrom:
Alt. 1: Ankomst fredag – avreise søndag etter frokost
Alt. 2: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost
Alt. 3: Dagpakke for ikke boende
Middag lørdag for ikke boende

kr. 2.965,kr. 2.105,kr. 525,kr. 510,-

Alt. 1 inkluderer:
- 1 enkel middag fredag kveld
- Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost
- Møterom.
- Lunsjbord m/varme og kalde retter.
- Kaffe/te/isvann hele dagen.
- 3-retters festmiddag lørdag.
Alt. 2 inkluderer:
- Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost
- Møterom
- Lunsjbord m/varme og kalde retter
- Kaffe/te/isvann hele dagen
- 3-retters festmiddag lørdag
Dagpakke:
- Møterom
- Kaffe/te/isvann hele dagen
- Dagens lunsj
Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vang H, 7. mai 2013

Med vennlig hilsen
FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND
Ellen B. Dobloug
Sekretær

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

FKF’s refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget:
Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader
(fly/bil) utover egenandel kr. 2.000,-. Søknaden må oversendes FKF innen 3 mndr. etter
Fuglehundtinget. (Hotellkostnader må i sin helhet dekkes av representantens klubb.)
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ANTALL STEMMER
FUGLEHUNDTINGET 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Klubb
Norsk Breton Klubb
Norsk Engelsksetterklubb
Norsk Gordonsetter Klub
Norsk Irsksetterklubb
Norsk Münsterländer Klub
Norsk Pointerklub
Norsk Vorstehhundklubb
Norsk Weimaraner Klubb
Agder FK
Bodø JFF Hundeutvalget
Buskerud JFF
Gudbrandsdal FK
Hallingdal Fuglehundklubb
Harstad og Vesterålen FK
Hedmark og Oppland FK
Inn-Trøndelag FK
Midt-Troms FK
Møre og Romsdal FK
Namdal FK
Nordenfjeldske FK
Nord-Troms FK
Ofoten FK
Rana JFF – Fg
Randsfjord FK
Rogaland FK
Romerike FK
Salten FK
Sør-Varanger JFF
Telemark FK
Tromsø FK
Tromsø Hundeklubb, Fg
Vadsø JFF – Fg
Vefsn JFF – Fg
Vest-Finnmark FK
Vestfold FK
Vestlandets FK
Østerdal FK
Østfold FK

Medl. 2012
986
2229
2102
1557
363
897
1529
93
187
207
116
70
94
111
501
393
116
139
221
388
59
70
113
66
233
250
99
41
248
82
125
100
65
183
362
335
201
272

Stemmer____
10
23
22
16
4
9
16
1
2
3
2
1
1
2
6
4
2
2
3
4
1
1
2
1
3
3
1
1
3
1
2
1
1
2
4
4
3
3

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100
medlemmer.
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET
8. juni 2013
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
innkallingen og sakslisten.

1. Årsberetning

s. 9

2. Regnskap 1.1.-2012-31.3.2013

s. 28

3. Forelagte saker med styrets innstiling:
Sak 3.1
Sak 3.2
Sak 3.3
Sak 3.4
Sak 3.5
Sak 3.6
Sak 3.7
Sak 3.8
Sak 3.9

Revisjon av jaktprøveregelverket
Forslag fra Buskerud JFF vedr. rapportering av antall
starter i VK første dag
Forslag fra Norsk Bretonklubb vedr. flytting av
NM Høyfjell
Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. bruk av
GPS/peiler under avprøving i ulveutsatte områder
Innstilling fra styret i FKF vedr. startkontingent jaktprøver
Innstilling fra styret i FKF vedr. utenlandske statsborgeres
deltakelse i NM.
Innstilling fra styret i FKF vedr. medlemmer tilsluttet NJFF.
Revisjon av instruktørutdannelse Fase I og II
FKFs handlingsplan 2013/2014

s. 31
s. 31
s. 31
s. 32
s. 34
s. 35
s. 35
s. 36
s. 36

4. Kontingent år 2013

s. 38

5. Budsjett 2013-2014

s. 40

6. Valg

s. 42
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Sak 1
Årsberetning
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FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND`S 44. DRIFTSÅR
ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 9. JUNI 2012 – 8. JUNI 2013
1.
Styrets sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Marte Ottesen
Kjell Enberget
Nils B. Skaar
Petter Elvestad
Geir Heggertveit

Varamedlemmer

Reidar Nilsen
Robert Brenden

Revisor

Geir Fløymo

Valgkomite:

Stein Helge Østerli
Harald Jan Edvinsen
Cato M. Jonassen

Utstillingsutvalg

Marit Bjercke

Raseutvalg

Sammensatt av representantene fra raseklubbene.
Leder 2012: Pål Andersen
Leder 2013: Geir Roger Hagenes

Dommerutvalg:

Nils Røv (leder)
Odd Harald Sørbøen
Ole M. Hagen
Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.)

Dommerutvalg kombinert

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
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Geir Schei
Håvard Dekkerhus
Arthur Abelsen
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:
Jakthundkomiteen:

Kjell Enberget

Fagkomiteen

Petter Elvestad

FK for høyfjell og
Lavlandsprøver

Nils B. Skaar
Nils Røv

Fagkomiteen
FK for Skogsfuglprøver
Fra 1.1.2013:

Jon Ivar Søhus
Øystein Utne
Jon Ivar Røhus
Tore Kallekleiv

Fagkomiteen
FK for Kombinerte prøver

Rune O. Brenna
Glenn Olsen

Derbykomiteen

Arnfinn Holm (leder)
Dorthe Haugen
Andreas Bjørn
Dorthe Haugen (leder)
Andreas Bjørn
Odd Harald Sørbøen

Fra1.1.2013:

Kongsvold/Hjerkinn
Komiteen

Kjell Enberget
Petter Elvestad
Fredrik Aalerud

Samarbeidskomiteen
FKF-NKK-NJF:

Ellen B. Dobloug (prøver)
Marit Bjercke (utstillinger)
Arild Visdal (NEKF)
Bjørn G. Pettersen (NDF)
Roar Lundby (NJFF)
Stein Wahlstrøm (NHKF)
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FCI:
Stående fuglehunder :

Kjell N. Duedahl

Kontinentale stående
fuglehunder
:

Tore Kallekleiv

2. MØTEVIRKSOMHET
I perioden frem til 1. mai er det avholdt 6 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter
eller fysiske møter på Gardermoen Kurs og Konferansesenter. Det er behandlet ca. 85 saker.
Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter:
Ordinært Representantskapsmøte ble holdt på Garder Kurs og Konferansesenter 9. juni 2012.
.
FKF’s DU arrangerte dommerkonferanse på Garder Kurs og Konferansesenter 24.-25. januar
2013.
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:
1. Endringsforslag for viltloven og naturmangfoldloven.
2. Raseforvaltning.
3. Halekupering.
4. Dommervervets etiske innhold.
5. Tiltaksplan NKK.
6. Reaksjoner rettet mot hund.
Alle disse sakene har vært ute til høring hos våre medlemsklubber. Slike høringssaker er
omfattende og arbeidskrevende og mange er av viktig prinsipiell karakter.
.
3. TILSLUTTEDE KLUBBER OG ÆRESBEVISNINGER
Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb, Norsk
Weimaraner Klubb, Agder Fuglehundklubb, Gudbrandsdal Fuglehundklubb, Hallingdal
Fuglehundklubb, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland
Fuglehundklubb, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, Midt-Troms Fuglehundklubb, Møre og
Romsdal Fuglehundklubb, Namdal Fuglehundklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb, NordTroms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord Fuglehundklubb, Rogaland
Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten Fuglehundklubb, Sør-Varanger JFFFuglehundgruppa, Telemark Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Tromsø HundeklubbFuglehundgruppa, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets Fuglehundklub, Østerdal
Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Bodø JFF-Hundeutvalget, Buskerud JFFFuglehundutvalget, Rana JFF-Fuglehundutvalget, Vadsø JFF- Fuglehundgruppa, Vefsn JFFFuglehundgruppa, Vestfold Fuglehundklubb.
I alt 38 medlemsklubber som representerer 15.203 medlemmer (15.330 i fjor).
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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), Kjell Duedahl, Nils B. Skaar og Odd
Harald Sørbøen (2012).

4. INFORMASJON OM STYRETS ARBEID
Styret viser her til handlingsplanen for 2012/2013 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.
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ØKONOMI

Regnskapet for 1.1.12-31.3.13 viser et overskudd på kr 431.191,21 Revidert budsjett var på
overskudd kr 194.275,-. Ved vedtakelsen av nye lover for FKF under RS 2012, har FKF
avvikende regnskapsår, dvs. regnskapsåret starter 1.4. og avsluttes 31.3. Regnskapet denne
gang viser 15 måneders aktivitet.
I lys av et godt resultat har styret besluttet 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 klubber på kr. 267.000,som ble utbetalt 1. kvartal 2012 og kr 419.000,- som er blitt utbetalt i februar 2013.
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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.
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.
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Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker.

Kjell Enberget
 Nestleder FKF
 Samordningsutvalget fuglehundprøver
 Terminlister
 Leder Kongsvold/Hjerkinn-komiteen.
 FKFs representant i NJK.
 Medlemstall for NJFF-avdelinger som har fuglehundgrupper.
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.
 Medlem Kongsvold/Hjerkinn-komiteen
 Kontaktperson i Raseutvalget
 Påmeldingsavgift jaktprøver
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.
 IT-ansvarlig.
Reidar Nilsen
 Instruktørutdannelse Fase I og II.
 Jaktprøver forut for opphevelsen av båndtvangsbestemmelsene.
 Medlemstall for NJFF-avdelinger som har fuglehundgrupper.
Robert Brenden
 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur
 Utdannelse utstillingsdommere.
 Styrets representant i kombinert dommerutvalg.
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

Terminliste prøver/CACIT
På FKF RS 2011 ble det vedtatt nytt mandat med regionsvis CACIT-fordeling gjeldende fra
og med vintersesongen 2012.
I 2011 ble også de geografiske ansvarsområdene for våre samordningsutvalg (SU) tilpasset
gjeldende prøvestruktur og i samtlige SU ble hele eller store deler av bemanningen endret.
Samme høst ble det også gjennomført et telefonmøte mellom FKF og våre SU.
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Det arbeides fortsatt med å heve kvaliteten i arbeidet med våre terminlister, men de grep som
ble tatt i 2011 har gitt en langt bedre struktur og planmessighet i fordelingen av jaktprøver og
tildeling av Cacit-prøver.
Under styrebehandlingen av terminlistene for 2012 ble anbefalingene fra
samordningsutvalgene fulgt uten unntak. Totalt var det kommet inn 55 søknader om tildeling
av Cacit. 49 av disse ble innvilget slik:





Vinter
Høst
Lavland
Skog

25
18 (NBK trakk sin prøve i Meråker)
5
1

Av samtlige prøvesøknader var det kun nødvendig å foreta en datoendring (Salten
FHK/Saltenprøven)
Utdeling av Cacit:
Vinter
 Cacit
 Res.Cacit
Høst
 Cacit
 Res.Cacit
Lavland
 Cacit
 Res.Cacit
Skog
 Cacit
 Res-Cacit

15 (Av 25 mulige)
8
10 (Av 19 mulige)
2
4 (Av 5 mulige)
1
0 (Av 1 Mulig)
0

Innrapporteringen fra prøvene har bedret seg noe, men det er fremdeles klubber som til slutt
må purres for at FKF skal få overført avgift til dommerfondet samt at pålagte skjemaer skal
sendes inn. Det virker som om enkelte prøvekomiteer ikke har fått tilstrekkelig informasjon
om sitt ansvar også etter at prøvene er avviklet, og FKF vil oppfordre alle prøvearrangører om
å sørge for at komiteene er godt kjent med sine arbeidsoppgaver i forbindelse med prøven.

6.2

ÅRSBERETNING FASTE UTVALG

Utstillingsutvalget
Utvalget har i 2012 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 2014, samt å koordinere de utstillinger som utvalget har
godkjent og hvor arrangørene er tilsluttet FKF eller NJFF. Det er noen unntak fra tilslutning
til FKF eller NJFF i Nord-Norge grunnet få utstillinger og lange avstander.
I slutten av november ble sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å minne
om søknadsfrist for utstillinger for 2014, samt datoer for NKK utstillinger 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.
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En gjennomgang av rapportskjemaene viser at det stort sett er tilfredsstillende deltagelse av
våre raser på utstillingene. Dog er det også i år en generell nedgang i antall påmeldte hunder
på mange av utstillingene. Dette gjelder for hele landet og tiden er kanskje moden for å se om
antallet utstillinger bør reduseres.
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 er informert om
dette.
Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2012 – 2013
Utvalget har i perioden bestått av Ole Hagen, Odd Harald Sørbøen, Nils B Skaar (styrets
representant) og Nils Røv.
Hovedoppgaver:
Etterutdanning av dommere gjennom lokale samlinger og sentral dommerkonferanse januar
2013.
Utdanning av nye dommere:
1. Autorisasonsprøve på Kongsvold august 2012
2. Kongsvold 1 august 2012
Finansiering dommmerutdanning.
Revisjon av jaktprøveregelverket.
Uttak av dommere til høystatusløp 2013.02.18
Praktisk gjennomføring:
Det er avholdt møte i forbindelse med sentral dommerkonferanse, under dommerutdanningen
på Kongsvold. I tillegg er det avholdt telefonmøter og kommunisert via mail.
Sentral dommerkonferanse 2013:
Konferansen ble avholdt på Garder Kurs og konferansesenter 24. og 25. januar 2013.
Det møtte 23 representanter fra de lokale dommerutvalg, 4 fra det sentrale dommerutvalg, 4
fra Raseutvalget/raseklubber og 1 fra styret i FKF.
Konferansen ble gjennomført slik at de aktuelle temaer, som hadde vært ute til høring/drøfting
i de lokale dommerutvalg, ble gjennomgått i grupper før alt ble oppsummert i plenum. Det ble
ytret ulikt syn på noen av problemstillingene, mens det var enighet om hvordan noen
problemstillinger skulle tolkes. Det ble laget referat hvor det kom fram hva de fleste var
enige om, og hva det var delt oppfatning om. Referatet er sendt de lokale dommerutvalg for
distribusjon til den enkelte dommer.
Målsettingen med konferansen var at dommerne i hovedsak skal bedømme sammenlignbare
situasjoner så likt som mulig, etter de drøftinger som ble gjennomført.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at konferansen var vellykket i forhold til
forventningene.
Utdanning av nye dommere:
1. Autorisasjonsprøven på Kongsvold .
Det deltok 8 kandidater, og 7 besto prøven.
Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som i 2011.
Sensorkorpset er rutinerte, i og med at alle har vært med på tilsvarende oppgave
tidligere. Foruten 3 personer fra DU deltok Stein Sorknes, Robert Gill, Bjørnar
Boneng, Reidar Nilsen og Per sandanger som sensorer. Det anses å være viktig for
kontinuiteten i arbeidet mot å få fram nye dommere, som skal ha en så lik plattform
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som mulig å starte dommergjerningen fra, at det er rutinerte og pedagogisk sterke
sensorer.
2. Kongsvold 1
Det møtte 13 kandidater, som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale
dommerutvalg. 12 fikk godkjent, med anbefalinger om hva de måtte arbeide videre
med inntil autorisasjonsprøven. Denne delen av utdannelsen har en betydelig mer
opplærende form enn autorisasjonsprøven. Hver enkelt kandidat må ta ansvar for sin
egen utvikling inntil autorisasasjonsprøven. Erfaringene er at de svakheter som blir
påpekt under Kongsvold 1, også er de utfordringene som er størst når kandidaten går
opp til autorisasjon året etter.
Også under denne delen av utdanningen legges det vekt på rutinerte og pedagogisk
sterke instruktører. Dette året var, i tillegg til de som var med på autorisasjonsprøven,
Fredrik Walby og Kjell Enberget med.
Finansiering dommerutdanning:
DU har slitt med å få systemet til å fungere etter hensikten. Det er krevende å få de lokale
dommerutvalg til å rapportere utgifter som skal legges til grunn for refusjon fra NKK.
Bidrag fra NKK fordrer budsjett- og regnskapsinnlevering fra DU. I tillegg krever bidrag til
klubbene at klubbene sender inn presisert oversikt over aktivitetene.
Revisjon av jaktprøveregelverket:
DU har gjennomført grunnlaget for endringer av jaktprøve regelverket, en oppgave som
gjennomføres hvert 5. år. DU har, i tillegg de forslag som er kommet fra medlemsklubbene i
FKF, foreslått mange endringer. De fleste av typen «forenklinger»
Totalt kom det inn 52 forslag til endring, og disse ble satt inn i tekst (med uthevet farge) og
sendt ut til høring. 24 av 38 medlemsklubber sendte innstilling med kommentarer.
Under dommerkonferansen i januar 2013 ble alle endringsforslagene gjennomgått.
Saken blir behandlet og votert over i Fuglehundtinget 2013.
Uttak av dommere til høystatusløp 2013.
DU har tatt ut og forespurt dommere om å dømme semifinaler og finaler i NM vinter (inkl.
lag), NM høyfjell (inkl. lag), NM lavland (inkl. lag), Norsk Derby og finale NM skog.
Kandidatene er forespurt via telefon, og listene var klare i januar. NM vinter var klar i
november.

Kombinertdommerutvalget
Det har vært litt lavere aktivitet blant arrangører av apportprøver i 2012.
Til sammen har det vært innrapportert 17 prøver over 27 dager med apport, og det er fortsatt
bra med fullkombinertprøver, 6 prøver mot 7 i 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 2012 viser igjen noe svakere deltakelse siste år med 477 registrerte starter (534 i
2011), fordelt på 14 raser. Av disse klarte 347 å oppnå premiering, som igjen gir en klar
økning i premieringsprosent på 72% (opp fra 63% i 2011, 50% i 2010). Dessverre så er
tallene fortsatt ikke helt nøyaktige da noen klubber ikke har rapportert inn statistikktallene.
Det er fremdeles de kontinentale rasene som er mest tallrike til start, og det er litt færre
deltakere blant noen av de engelske rasene. (S=Ant.starter, P=Premierte)
RASE
Engelsk setter
Irsk Setter

S
4
10

P
2
5

%
50
50

RASE
Langhår Vorsteh
Korthår Vorsteh

16

S
22
141

P
15
110

%
68
78

Gordon Setter
Pointer
Braque du
Bourbounais
Ung. Vizla korthår
Breton

12
3
3

9
0
1

75
0
33

9
16

6
9

67
56

Strihår Vorsteh
Korthår Weimaraner
Ungarsk Vizla langhår
Strihår weimaraner
Grosser Münsterländer
Kleiner Münsterländer

157
9
2
5
11
77

116
6
0
1
7
61

74
67
0
20
64
79

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 68 hunder med i denne klubben.
Det ble ikke gjennomført Dommerkonferanse i 2012, men det planlegges i 2013.
Det ble ikke uteksaminert nye dommer i 2012, men det er 2 nye kandidater som har begynt
sin dommerutdanning.
BUDSJETT 2013
Dommerutdanning/reise
Dommerkonferanse Malungen

6.3

3.000,38.000,-

RAPPORTER FRA NKK – KOMITEER

Derbykomiteen
Derby komiteen 2012 har bestått av: Dorthe Haugen, Andreas Bjørn og leder Arnfinn Holm.
Vi har avholdt våre møter på Skype, hvor det første møte var 19.01-2012,dette pga tidsfrist
fuglehunden angående annonse for Norsk Derby.
Agendaen ble fulgt til punkt og prikke, hvor vi følte at de delegerte oppgavene ble fulgt med
høy presisjon , og tidsfrister og bestillinger gikk i prima fart og fin stil.
Årets komité, gjennomførte påmelding og svarbrev til deltagerne i en noe elektronisk stil, noe
som fungerte greit, og som fjernet porto utgiftene for vår hovedsponsor Eukanuba.
Dette føler vi var et lite ”pilot” prosjekt, noe som bør videreutvikles, ikke bare ved derby
arrangement, men også ved de øvrige terminfestede prøver.
Samarbeidet med teknisk arrangør NPK , hadde sine utfordringer, men som vi løste på en
glimrende måte, og som etter hvert gikk på skinner igjennom hele arrangementet.
Takk til alle i sekretariatet. Takk til Norsk Pointer Klubb.
Retter også en stor takk til dommere under Norsk Derby for en vel gjennomført jobb.
Helgen 21-23 september 2012 ble Norsk Derby arrangert for 67 gang.
Vi hadde drøyt 400 påmeldte hunder påmeldt, av disse var 114 hunder meldt inn med 1 UK,
av disse igjen kom det 98 hunder til start. Noen er flinke til å melde forfall, men dessverre
ikke alle. Dette skapte en hektisk logistikk på fredag morgen ved opprop, men noe som vi
hadde tatt høyde for, og som også ble løst på en raskt og effektiv måte.
Det ble til slutt 5 kvalifiseringspartier hvor det ble utdelt 8 premier til sammen.
Lørdag hadde vi ut 3 semifinaler hvor det ble delt ut til sammen 4 premier.
Derby finalen benyttet både Hjerkinn nord lav og Hjerkinn nord høy terrengene. En
spennende finale som ble dømt av Reidar Nilsen og Olav Schrøder.
Premievinnere av Norsk Derby 2012:
1 premie Norsk Derby finale ES Løvenskarets Birk.
2 premie Norsk Derby finale P Edemilas Dallas.
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Roald Arntsen
Henry. J .Espeseth

3 premie Norsk Derby finale IS J-Tyfon av Kjerringholm
4 premie Norsk Derby finale IS Bjerkaasen`s BK-Triac
Vi gratulerer så mye.

Randi Halvorsen
Asgeir Bjerke

Vi vil takke våre sponsorer: Eukanuba , Non – stop dogwear, Bolig og Eiendomsutvikling
og Norsk Dyremat.
Disse 4 samarbeidspartnere gikk uoppfordret sammen om å produsere en fleece jakke til alle
deltagere og dommere i Norsk Derby, noe som ble tatt vel i mot.
Hjertelig takk til våre sponsorer.
Etter 3 år i komiteen med gode opplevelser og nyskapte relasjoner, takker jeg for meg og
ønsker Derby komiteen lykke til videre og da med Dorthe Haugen som leder.
Leder Norsk Derby 2012.
Arnfinn Holm.

Fagkomiteer (FK) som er delegert til FKF:
Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver.
Komiteen har bestått av:
Petter Elvestad
Nils B. Skaar
Nils Røv
Komiteen har behandlet 12 innmeldte brudd på jaktprøvereglementet i 2012.
Komiteen vurderer hvert enkelt tilfelle som blir rapportert inn i forhold til alvorlighetsgrad.
Det legges flere elementer inn i vurderingen, som forhold til dyrevelferden og allmenheten, og
hva som anses som ønsket/uønsket adferd generelt.
Komiteen legger vekt på at forseelser behandles likt etter de alvorlighetsgrader de
representerer.
Fuglehundsporten er utsatt, både ut fra den aktivitet den driver med hunder og jakt, men også
i forhold til andre brukere av de samme arealene.
Dette må utøverne ta på alvor, og bidra til at den aktiviteten som i dag bedrives også blir
mulig å drive i tiden fremover. Komiteen vurderer dette i sine innstillinger til NKK’s
jakthundkomite, som stadfester endelig straff. (evt. ingen straff)
Alle innstillingene fra komiteen i 2012 har blitt lagt til grunn for reaksjon fra NKK.
Forseelsene fordeler seg slik:
Interesse for/angrep på sau
Interesse for/angrep på rein
Interesse for/angrep på rådyr
Uønsket adferd mot annen hund
Klage på dommer

3 tilfeller
1 tilfelle
1 tilfelle
6 tilfeller
1 tilfelle

Det er betydelig færre rapporter på interesse for/angrep på sau enn det var forrige år.
Det er behandlet like mange tilfeller av rein/rådyr som forrige år.
Det er en betydelig økning i saker som angår uønsket adferd mot annen hund. Dette er
bekymringsfullt, men kan også skyldes at dommere er oppfordret av raseklubbene til å ha
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større fokus på slike saker gjennom anledningen til å anmerke uønsket adferd på
jaktprøveskjemaet.
Komiteen har hatt en enstemmig innstilling i alle sakene som er behandlet i 2012.

Fuglehundklubbenes FK for skogsfuglprøver
Komiteen har bestått av:
Jon Ivar Søhus
Øystein Utne.
Det innkom ingen nye klagesaker i 2012.

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver
Komiteen har bestått av:
Glenn Olsen
Rune Brenna
Det har ikke innkommet klagesaker i 2012.

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen
Komiteen har i 2012 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.

6.4

JAKTPRØVER OG KVALITETSIKRING

Kvalitetssikring jaktprøver 2012
FKFs styre er vel fornøyde med hvordan samordningsutvalgene fungerer etter revisjon av
mandat for utvalgene. Styret har i svært liten grad grepet inn og justert på
samordningsutvalgenes innstilling til terminlisteoppsett, noe som er etter styrets og mandatet
for utvalgenes intensjon.
Rapporteringen fra jaktprøvearrangører til FKF og betaling til dommerutdanningsfondet
fungerer nå mye bedre enn tidligere. Fortsatt er det gjengangere blant klubbene som ikke
klarer å utføre disse oppgavene uten purringer, men antallet er betydelig lavere enn før, noe
som reduserer arbeidsbelastningen for FKFs sekretær og behager styret.

6.5

FKF INTERNETT OG I ”FUGLEHUNDEN”

Internett
Internettsidene har gjennom 2012 blitt oppdatert jevnlig med aktuelt stoff og har teknisk sett
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fungert optimalt. Det er ikke utført noen større tekniske oppgraderinger annet enn normale og
nødvendige sikkerhets oppdateringer. IT ansvarlig i styret utfører arbeidet med nettsidene.

FKF sider i Fuglehunden
I tillegg til oppdatert liste over styremedlemmer, 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 2012:
Nr. 1: Kunngjøring av terminliste for fuglehundprøver – Vinter 2012.
Regler for refusjon av påmeldingsavgift på jaktprøver
Frist og regler for kåring av Årets hund – Norges Cup/Årets Unghund for 2011
Nr. 2: Kunngjøring av Årets Hund - Norges Cup / Årets Unghund.
Norges Cupen – Tidligere vinnere av Norges Cupen
Nr. 3: Kunngjøring av terminliste for fuglehundprøver – høst.
Korreksjon til artikkel – «Norges Cupen»
Nr. 5: Sensorer og nye dommere fra autorisasjonsprøven.
Nr. 6: Ny startkontingent for prøvestarter fra 1. januar 2013

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
FKF’s sekretariat. (ellenbd@online.no )

6.6.

ULIKE SAKER
Aversjonsdressur
Systemet med aversjonsdressur har fungert godt også i 2013. Det er i alt registrert 130
instruktører som er tilsluttet FKF. Disse har i alt testet 871 hunder og det er bare NJFF
sine instruktører som har testet flere hunder. Prosentvis så er andelen av testede
stående fuglehunder stabil på ca 60 % av totalt testede hunder. I des. 2012 er det
gjennomført felles møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur. Utdanning og
oppfølging er godt i varetatt. Alle instruktører har nå skrevet en avtale og vært på
oppdateringskurs. Totalt instruktører pr 01.12.2012 er 629.
FKF fikk en henvendelse ang sauebevis og krav til varighet. Det vart gjort en grundig
sjekk på antall tilfeller innrapportert fra jaktprøvedommere siste 3 årene.
Det er ca 7000 prøvestarter per høst hvor det kreves sauerenhetsbevis. I sesongene
2009 – 2011 er det 15 episoder, av 21.000 prøvestartende, hvor hund har vært i
konflikt med sau. 2 tilfeller er kategorisert som alvorlige. Det vil si at hunden jaget
sauen over en lengre avstand eller at hunden fysisk var bort på sauen. De andre
tilfellene kategoriseres som mindre alvorlige hvor hunden forfulgte eller jaget sauen
over en kortere distanse. Det er altså konflikt mellom sau og hund for hver 1400. start
på høstprøver.En hund var 4 år, 3 var 2 år og 11 var rundt 1 års alder.
Det er et lite antall konflikter mellom sau og hund. FKF ser ikke noe faglig grunnlag
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for å innføre holdbarhetsbegrensninger på sauerenhetsbeviset på jaktprøver. Effekten
av et slikt tiltak vil omtrent ikke være målbar og ikke stå i forhold til innsatsen.

Ny utdanningsmodel utstillingsdommer
Det har vært jobbet med å se om det er mulig med en enklere modell for utdanning av
nye utstillingsdommere. Komiteen har bestått av Petter Steen-DUK, Bjørnar BonengNGK og Robert Brenden-FKF. Det har blitt gjennomført tlf møte for å kartlegge
ønsker og muligheter, som Petter i DUK tok med seg for å se på mulighetene for en
enklere utdanningsmodell. I første omgang kunne ikke DUK se noen form for
forenkling i utdanningsmodellen, men heller anbefale raseklubber, distriktsklubber etc
å aktivt jobbe for å få opp nye kandidater og gjennomføre kurs lokalt for å forberede
kandidatene til dagens utdanningsmodell.
Dette var ikke en enklere modell for utdanning og det vart gjort flere henvendelser til
DUK v/Petter om det ikke var mulig å få en tilpasning som gjorde det litt enklere for
nye kandidater som vil utdanne seg innen fuglehundrasene. DUK har etter dette hatt
møte med HS i NKK om saken og er nå i en prosess med HS NKK, som kanskje
resulterer i justeringer og en ny vei mot elevstatus. Men etter at DUK hadde møte med
HS i mars 2013, så er det litt vanskelig for DUK å si konkret hva dette ender opp i. De
modulene som bringer nye kandidater på kurs ser ikke ut til å bli endret på kort sikt.
Kombinertutvalget
Det har ikke vært henvendelser fra kombinertutvalget til FKF om behov for møte.

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, jmf IT-satsingen
som ble enstemmig vedtatt på NKK RS 2012. Samtidig ser vi klare fordeler i store
viktige høringer. Det har vært to møter i JD i 2012.

Samarbeid m/NKK/NJK
NKKs jakthundkomite (NJK) er delegert myndighet fra NKKS hovedstyre i forhold
som vedrører jakthundrasene. Gjennom året har derfor FKF betydelig kontakt med
NJK. FKF ser klart fordelen med at representanten fra fugl også er styremedlem i
FKF. Dette er dagens situasjon i og med at Kjell Enberget nå sitter i NJK, - dette
mener vi vil underlette saksbehandlingen i saker som angår fugl.

.

Kvalitetssikring NM-arrangement
Alle NM-arrangører og Derbykomiteen får tilbakemelding på sine arrangementer.
FKF-styret baserer sine vurderinger på tilbakemeldinger fra dommere og deltagere og
styremedlemmenes egne oppfatninger i rollen som deltager eller dommer. Styret
prøver å ha en så nyansert og objektiv tilbakemelding som mulig og samtidig være så
direkte at budskapet når fram.
FKFs styre føler at arrangørene setter pris på denne tilbakemeldingen slik at de vel
gjennomførte høystatusløpene blir enda bedre.
Tilbakemeldingene på NM-lag skjer i samarbeid med raseklubbene.

VM i Serbia 2012
Norsk dommer under VM var Kjell Duedal.
Elisabeth Kallevig var lagleder for det britiske laget og Ola Øie for det kontinentale
21

laget.
Britisk lag
P
Black Lucky Ingo
P
Black Lucky Floyd
ES
V’Luca Du Mas D’Eurand
ES
Rotua’s Berreta

Knut Gunnar Sørli
Ulf Lindh
Frank Robert Brekke
Arne Hovde

Kontinentalt lag
KV
Sogneexpressen’s Only the One
KV
Sogneexpressen’s Nikki
KV
Aron
KV
Rampen’s Garmin

Robert Brenden
Robert Brenden
Thomas Ellefsen
Violett Andersen

St. Hubertus menn
KV
Sogneexpressen’s Only the One
ES
Rotuas Beretta

Robert Brenden
Arne Hovde

St. Hubertus kvinner
KV
Rampen’s Garmin
SV
Faio

Violett Andersen
Else Marie Imshaug

Forholdene under årets VM var meget vanskelige og det ble svært lite premieringer.
Dessverre lykkes ingen av de norske ekvipasjene.

6.7

HØYSTATUSLØP

NM LAG VINTER 2013:
Teknisk arrangør
Dommere
Vinnerlag
Vinner av Vinterpokalen

:
:
:
:

Øvrige deltakere på finalelaget

:

NM VINTER 2013:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Finaleresultater:

:
:
:

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb
Thor Bernhard Sagland og Reidar Håheim
1. PR P Barentsvidda’s B Sorte Bill
E/F: Geir B. Larsen
2. PR SV Gressfjellets Albert
E/F: Dagfinn Fagermo
3. PR ES Skaididalen’s Bobbi Brown
E/F: Jan-Arvid Arild

NM SKOG 2012:
Teknisk arrangør

:

Norsk Münsterländerklubb

Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb
Kjell Enberget og Ingvar Rødsjø
Breton
B Velvet Dei Fiorindo (Pronto)
E: Tove Løvås/Nils B. Skaar
F: Nils B. Skaar
Orreskogen’s B-Røm
E/F: Morten Tidemann
Litjåsen’s Raisa
E/F: Henrik Varmdal
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Finaledommere
Finaleresultat:

Ole Hagen/Anders Hatlevik/Iver Svare
1. PR. IS Furunakkens Nikita
E/F: Arnstein Haugen
2. PR ES Storbakkens Punky
E/F: Stig Håvard Pedersen

:

NORSK DERBY 2012:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Finaleresultat

:
:
:

Norsk Pointerklubb
Reidar Nilsen/Olav Schrøder
1. PR. ES Løvenskarets Birk
E/F: Roald Arntsen
2. PR. P Eidemlia’s Dallas T
E/F: Henry Espeset
3. PR. IS J-Tyfon Av Kjerringholm
E/F: Randi Halvorsen
4. PR: IS Bjerkaasen’s Bk-Triac
E: Elisabeth Haukaas Bjerke
F: Asgeir Bjerke

:
:
:

Telemark Fuglehundklubb
Geir Haugen/Terje Natland
1. PR. P Fjellrypas Lj Rally av Troll-Leiken
E/F: Sven Tore Kittilsen
2. PR ES Sandlonas Phillippa
E/F:Kjell A. Andersen
3.PR GS Buskogens Dtt Daisy
E/F: Thomas Svensen

UNGHUND GRAND PRIX 2012:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Finaleresultat

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2013
Teknisk arrangør:

Vestlandske Fuglehundklubb
Ingen premierte!

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2012:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Vinnerlag
Vinner av Høyfjellspokalen

:
:
:
:

Øvrige deltakere på finalelaget

:

Norsk Engelsksetterklubb
Svein Sellie/Tore Kallekleiv
Engelsksetter
Limingruet’s Hi-Troll
E/F: Ingvar Rødsjø
Klækkenhavnas Next To Noone
E/F: Steen Blach Sørensen
Østheia’s No Limit
E/F: Bertil Nyheim

NM INDIVIDUELT HØST 2012
Teknisk arrangør

:

Norsk Engelsksetterklubb
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Finaledommere
Finaleresultat Kongepokal

:
:

Robert Gill/Bjørn Smistad
1. PR. ES Fingå Ran
E: Kristel Sjåstad/Jonny Åsheim
F: Jonny Åsheim
2. PR. P Ørntuas C Aiko
E: Stian Henriksen
F: Ronny Hartvigsen
3. PR ES Berguglas Heikki III
E/F: Tor Steigedal

NM-LAG LAVLAND 2012:
Teknisk arrangør
Dommere:
Vinnerlag
Vinner av Vandrepokalen

:
:
:
:

Øvrige deltakere på finalelaget

:

Romerike Fuglehundklubb
Fredrik Walby/Rune Scheie
Pointer
Rushlight Asco
E/F: Kjell Enberget
Sangernutens Bun Fuddy
E: Robert Gill
F: Kjell Enberget
Fn Isa
E/F: Finn Holm Nygård

NM LAVLAND 2012:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Finaleresultat

:
:
:
:
:
:
:

:

Romerike Fuglehundklubb
Arne Kongsdal/Stein Sorknes
1. PR IS Red Garlic’s Epixe
E/F: Agneta Andersson
2. PR ES Vigdaætta’s Asso
E: Paal Gundersen
F: Bjørn Watle
3. PR ES Pei Fang Birk
E/F: Sjalg Liljedal
4. PR ES Bergulglas Heiki III
E: Tor Steigedal
F: Per Arne Watle
5. PR ES Hågakollen’s Vixen
E: Y. Kleppang/Tom R. Johansen
F: Yngve Kleppang

FORUS OPEN 2012:
Teknisk arranger
Finaledommere
Finaleresultat

ARCTIC CUP 2013:
Teknisk arrangør
Finaledommere
Finaleresultat:

:
:

:
:
:

Rogaland Fuglehundklubb
Kjell Enberget/Reidar Nilsen
1. PR ES Veslebotnen’s Embla
E; Frode Bjerkreim/Rune Amundsen
F: Rune Amundsen

Vest-Finnmark Fuglehundklubb
Tone Kanestrøm/Vidar Angell
1. PR ES Tzara
E/F: Ulf Antonsen
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2. PR P Ørntuas H Flicka
E/F: Rune Hoholm
3. PR P Sallirs Tj Linni
E/F: Mads Hansen

Vinner av NORGES CUP 2012:

1.PR. ES NJ(K)CH Pei Fang Birk
E: Skjalg Liljedal
32 poeng
2.PR. IS ”US” Kuling
E: Randi Halvorsen og Rune A. Magnussen
29 poeng

3.PR. IS NJCH NMFHv-12 Hugo Boss av
Kjerringholm
E: Heidi Walle/Geir Tommy Keiseraas
27 poeng
ÅRETS UNGHUND 2012:

1.PR. IS Tyfon av Kjerringholm
E: Randi Halvorsen og Rune A. Magnussen
12 poeng
2.PR. ES Skaididalen’s Prinsesse Leia
E:Nina Heiberg
8 poeng
3.PR. ES Veslebotnens Embla
E: Rune Amundsen
7 poeng

7.

HANDLINGSPLAN – OPPFØLGING AV VEDTAK FKS RS 2012

7.1 Båndtvangsdispensasjon
På Fuglehundtinget 2012 ble det vedtatt at styret skulle ta en gjennomgang av klubbenes
behov for å kunne søke dispensasjon for å kunne arrangere jaktprøver utenfor den generelle
båndtvangen 1 april-20 august.
Denne saken ble først sendt ut på høring til Samordningsutvalgene hvor spørsmålene gjaldt:
 Ingen dispensasjon vinter
 Dispensasjon ut april
 Ingen dispensasjon høst
 Anledning til å arrangere prøver når den 21. august inngår med prøvehelgen
 Generell dispensasjon for å kunne arrangere prøver før den 21.august.
Samtlige utvalg bortsett ett kom med tilbakemeldinger på at de hadde synspunkter for eller
imot mens Søndre Nordland ikke ønsket at det skulle lages en sak på dette. Tilbakemeldingen
viste at ingen ønsket endringer på praksis med vinterprøvene. Når det gjelder høstprøvene var
Samordningsutvalgene splittet med en rimelig jevn fordeling mellom alternativene.
Det ble i styremøte vedtatt at saken skulle sendes ut på nytt slik at alle medlemsklubbene
skulle få komme med sine innspill i sakens anledning. Her kom det tilbakemeldinger fra bare
12 av medlemsklubbene og disse svarene gav en tilnærmet samme prosentvise fordelingen
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som de tilbakemeldingene som kom fra Samordningsutvalgene men med en svak overvekt på
at det bør kunne arrangeres prøver når helgen inngår med den 21. august. Her kom det i
tillegg inn kommentarer som da gjelder anledningen til å kunne arrangere apportprøver i
båndtvangstiden.
Innstilling
Ut fra disse tilbakemeldingene vil styrets innstilling være å følge flertallet med at det ikke
gjøres noen endringer med vinterprøvene som det i dag kan søkes disp. for ut april mnd. For
høst er innstillingen at når helgen inngår med den 21 august skal det være anledning å søke
dispensasjon, men her må de stedlige forhold vurderes ut fra sen klekking etc.
Dagens praksis rundt apportprøvearrangementer berøres ikke av dette og tidligere praksis
videreføres.
7.2 Dommermangel
Vinterprøvene og høstprøvene i 2012 hadde til sammen 10 avlyste prøver. Av disse var
det kun 2 prøver som ble avlyst pga dommermangel, - de fleste grunnene til avlysning var
for få påmeldinger eller for lite fugl i terrengene. Det er derfor gledelig å konstatere at
dommermangel ikke lenger er et hinder for å kunne arrangere jaktprøver.

Oslo, 8. mai 2013

Kjell Enberget

Marte Ottesen
Petter Elvestad

Nils B. Skaar
Geir Heggertveit
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Sak 2
Regnskap 1.1.12-31.3.13
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REGNSKAP FKF 1.1.2012-31.3.2013
Regnskap 2013 Regnskap 2011
Inntekter
Salg hefte fase I
Salg hefte fase II
Salg apportbevis
Salg jaktprøveskjemaer
Salg dommerpermer
Salg håndbok prøveleder

kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 200,00
1 300,00
7 587,00
104 046,00
13 385,00
700,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 600,00
6 100,00
5 543,00
90 540,00
17 260,00
-

Sum salgsartikler

kr

132 218,00 kr

135 043,00

Div. inntekter
Medlemskontingent
Renteinntekter drift
Inntekter Norsk Derby

kr
kr
kr
kr

46 181,00
457 770,00
34 119,17
116 805,05

kr
kr
kr
kr

18 261,00
235 535,00
18 171,56
97 237,35

Totale inntekter drift

kr

787 093,22 kr

504 247,91

Innkjøp apportbevis
Innkjøp jaktprøveskjemaer
Infoperm og håndbok prøveledere
Innkjøp instr.hefter Fase I
Innkjøp Instr.hefter Fase II
Innkjøp dommerpermer
Kontorhold
Kjøp premier
Div. utg.
VM- støtte
Utvikling FKF Internett
Telefon
Porto
Forsikringspremier
FKF Utlegg jaktdivisjonen
Representantskapsmøte
Styremøter
Komiteer
Org.arbeid
Bank og kortgebyrer (drift)
Representasjon

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 614,50
9 010,00
3 152,00
593,00
9 104,00
100 214,39
29 655,35
9 032,00
25 580,00
6 812,50
4 423,40
13 693,00
53 100,20
34 999,52
2 390,05
654,00
49 874,10

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 580,00
43 870,00
6 882,00
1 360,00
11 126,00
79 578,77
24 611,50
9 888,30
12 432,00
7 821,30
3 734,50
12 400,00
16 376,00
61 311,20
43 198,63
13 901,90
476,00
26 009,50

Sum utgifter

kr

355 902,01 kr

398 772,60

Driftsresultat

kr

431 192,21 kr

125 690,31

Dommerfondet
Avg. dommerfondet
Tilskudd dommerutd. NKK

kr
kr

153 976,00 kr
420 000,00 kr

130 696,50
740 000,00

Renter

kr

16 500,00 kr

19 500,00

kr

590 476,00 kr

890 196,50

Utgifter dommerutvalg
Utgifter dommerutdanning (kr. 100.876,50 + kr. 315.764,- + kr. 420.000_)
Utgifter distriktskonferanser

kr
kr
kr

13 424,00 kr
836 640,00 kr
39 676,00 kr

15 443,00
418 170,00
33 400,00

Samlet utgift dommerfond

kr

889 740,00 kr

467 013,00

Underskudd dommerutdanning

kr (299 264,00) kr

403 683,50

Utgifter

Samlet dommerfond
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BALANSE FKF pr. 1.1.2012-31.3.2013
Eiendeler
Bankinnskudd
1594.12.71852
1594.12.71828
9615.10.32963
Prøveskjemaer
Dommerpermer
Apportbevis
Instr.hefter fase 1
Instr.hefter fase 2
Startrevolvere
Gullmerker
NM-premier
Diplomer
Stanse
FKF-glass
Telefax
Kopimaskin
Datautstyr
Fordring Norsk Derby
Kundefordringer

1.1.12-31.3.2013
kr 1 592 574,30
kr
4 197,55
kr 65 521,87
kr 1 522 854,88
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

80 598,00
4 241,00
12 691,00
2 707,00
680,00
8,00
5 600,00
3 452,00
1,00
1,00
27 450,00
1,00
1,00
1,00
7 811,00
-

Andre fordringer

kr

Sum

kr 1 737 817,30

Gjeld og egenkapital
Viltfondet pr. 1/1-12
Renter

kr
kr

24 537,00
736,00

Viltfondet pr. 31/3-13
Dommerutd.fondet pr 1/1-12
Underskudd overført

kr

25 273,00

kr

413 044,83

kr 712 308,83
kr 299 264,00

Dommerutd.fondet pr. 31/3-13
Formue pr. 1/1-12
Overskudd overført

-

kr 868 308,26
kr 431 191,21

Formue pr. 31/3-13

kr 1 299 499,47

Sum

kr 1 737 817,30
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Sak 3
FORELAGTE SAKER:
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Sak 3.1 Revisjon jaktprøveregelverket
Se separat vedlegg.

Sak 3.2 Forslag fra Buskerud JFF vedr. rapportering av antall starter i VK første dag
Bakgrunn
FKF kårer årlig årets hund – Norgescup, og de fleste raseklubbene har en kåring av årets hund
innen rasen. Som beregningsgrunnlag brukes jaktprøvepremieringer og de derav oppnådde
championatpoeng. Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall
startende hunder i VK kvalifisering. Slik systemet fungerer i dag må hundeeier enten kontakte
jaktprøvearrangør eller manuelt telle i DogWeb for å finne antall startende hunder i de
respektive VK-konkurransene. Likeledes må FKF og raseklubbene gjøre det samme for å
kunne kontrollere innsendte poengsummer. Systemet er uoversiktlig og tungvint og åpner for
at det gjøres feil. Flere saker både i FKF og i raseklubbene de senere år vitner om dette. Skal
man fortsette med denne typen kåringer bør muligheten for å innhente nødvendige data for
poengberegning forenkles.
Forslag
Jaktprøvearrangører sender etter endt prøve inn et oppgjørsskjema til FKF. Her rapporteres
blant annet totalt antall startende på prøven. Det foreslås å føye til et punkt for rapportering av
totalt antall starter i VK første dag på samme skjema. Ved å koble denne rapporteringen til
FKF’s oppgjørsskjema sikrer man at opplysningene kommer inn, fordi arrangøren ellers ikke
vil få prøven godkjent.
FKF på sin side forplikter seg til å lage en oversikt over totalt antall starter i VK første dag for
alle jaktprøver som godkjennes. Oversikten skal publiseres på FKF’s hjemmeside, og den skal
oppdateres fortløpende.
FKF styrets vurdering:
Styret mener at forslaget om å få ut en oversikt over antall startende i VK første dag for CH
beregning er godt og bør kunne innarbeides i en ny versjon av DOGWEB Arra. Prosjektet
«Intensivert IT satsning» i NKK er startet opp og dette har til hensikt å fornye fagsystemene.
Det er naturlig at et slikt ønske/krav tas inn i Styrets handlingsplan og videre via BIT (NKK
IT Brukerforum) som er premissgivere til de nye systemene.

FKF styrets innstilling:
FKF styret innstiller på at forslaget legges inn i handlingsplanen for 2013/14.

Sak 3.3 Forslag fra Norsk Bretonklubb vedr. flytting av NM Høyfjell
NBK fremmer forslag om å flytte tidspunkt for gjennomføring av NM Høyfjell på Kongsvold.
Vi foreslår å flytte arrangementet til samme helg som Derby og med følgende gjennomføring:
Torsdag: NM Lag og ND kvalifisering. Ca 6 terreng i bruk.
Fredag: NM individuelt, kvalifisering. 10 terreng i bruk.
Lørdag: ND og NM semifinaler. 6 terreng i bruk.
Søndag: ND og NM finaler. 2 terreng i bruk.
Det er viktig at høystatusarrangement bruker det de beste terrengene. På denne måten er det
mulig å la enkelte terreng hvile/rullere, forholdene hver dag burde bli optimale og det vil ikke
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bli for stor belastning på bestemte terreng. Det forutsetter da at ikke arrangøren fyller opp
med ytterligere kvalitetspartier før eventuelt på søndagen.
Vi anser det som en mindre god løsning å arrangere et NM for fuglehunder 10-14 dager etter
at båndtvangen er opphevet. Ved å flytte NM frigjøres en prøvehelg på terminlista før NM og
jaktstart. Alle har da bedre tid til både å få trent og jaktet hundene i form før mesterskapet
etter at båndtvangen er opphevet.
Dette vil dessverre kunne skape en utfordring for de som har både NM-lag-hund og Derbyhund på torsdag og for de som både har hunder som starter NM-individuelt og Derby-hund på
lørdag og søndag. Dette vil gjelde et svært begrensa antall, og vi mener at fordelene med å
flytte NM oppveier ulempene.
NBK ønsker at dette skal gjøres gjeldende så snart som mulig.
Med vennlig hilsen
Norsk Bretonklubb
Hege Meldal

FKF styrets vurdering:
NM-høyfjell gikk i mange år siste jaktprøvehelga på Kongsvold. Enkelte år var forholdene
gode, men for ofte har fuglebestanden og forholdene vært slik at det har vært vanskelig å
gjennomføre et NM med ønsket kvalitet. Vær - og føreforhold samt fugletilgangen har vært
for ulik mellom partiene, og premieringsprosenten har ofte vært lav på vårt mest
prestisjetunge arrangement.
Flytting av NM til samme helg som Norsk Derby vil igjen øke sannsynligheten for dårlig vær
samt at forslaget innebærer en større slitasje på terrengene enn hva er tilfelle med en delt
løsning. Mere enn tre dagers sammenhengende bruk av terrengene gir færre oppflukter da
fuglen ofte forlater terrengene. Dette er en klar erfaring fra Kongsvold 1 og 2
(Dommerutdanning/autorisasjon).
Erfaringene med å ha NM høyfjell siste helg før jakta har vært gode. Høy premieringsprosent
på de fleste partiene og en finale med mange sjanser på fugl gir et kvalitetsmessig bedre
arrangement.
Erfaringsmessig er dette ei helg man kan forvente har forhold som gir et kvalitetsmessig best
mulig norgesmesterskap.
Interessekonflikt med reinsjakta er også løst ved at Statskog har tildelt et stort reserveterreng
med høy kvalitet som kan tas i bruk ved behov og etter avtale.
Saken var oppe til votering på RS 2010 og et enstemmig RS vedtok at siste helg før 10
september gjøres til permanent tidspunkt for NM høyfjell på Kongsvold
FKF styrets innstilling:
Fuglehundtinget opprettholder vedtaket om at siste helg før 10. september er permanent
tidspunkt for NM Høyfjell på Kongsvold.

Sak 3.4 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. bruk av GPs/peiler under avprøving
i ulveutsatte områder
NVK H-styret ønsker med dette å melde dette inn som sak for FKF RS 2013 innen fristen 1
mars.
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Vi mener saken innhold er av interesse for oss da vi ser ulv -hund problematikk blir bare
større og større da antall ulv har økt betraktelig i flere av de omrodene vi utøver aktiviteter
som er basert på bruk av hund under avprøving uavhengig av prøvegren. Dere er
tidligere kjent med innholdet av henvendelsen da Ivar Bakken (dommer) sendte denne saken
som bekymring til dere. Han fikk saken returnert da dere ønsket den innmeldt via H-styret i
klubben.
Vi mener FKF dommerutvalget må se på denne saken og gjøre nødvendig justeringer i
regelverket for avprøving av hund slik at førere/arrangør som føler det som utrygt og slippe
hund i ulveområder kan få avprøvd hund med de begrensninger dette eventuelt måtte gi. Det
og finne en hund som er tatt av ulv i tillegg vil både for eier/familie og for forsikringsfirma
være avklarende når uhellet er bekreftet.
NVK mener vi bør ta alvoret innover oss med og finne løsninger som gjør denne
problemstillingen nødvendig med å imøtekomme en endring med tanke på vårt regelverk for
avprøving av hund. Formålene for avprøving er kjent og denne endringen vil fortsatt ivareta
muligheten for oss raseklubber og finne de beste hundene for videre avl. NVK har flere av
sine distrikt langs grensen mot Sverige som driver aktivt med div prøver i ulveutsatte
områder. Vi håper innspillet sees på som konstruktivt i en debatt og eventuelt en endring til
det beste for de som driver aktivitetene ute i distriktene, hundeeiere og raseklubber.
Ivar Bakkens mail- refleksjoner legges ved:
Her østpå har vi hatt ulveproblematikken i flere år og slik politikken er nå må vi regne med at
den ikke vil endre seg innen overskuelig framtid. Dette har i enkelte tilfeller ført til at
skogsfuglprøver har blitt avlyst/avviklet p.g.a faren for at hundene kan bli tatt av ulv. Hittil
har det heldigvis ikke skjedd. De få fuglehundene som har blitt tatt i Norge har som regel blitt
tatt under praktisk jakt, tragisk nok. Her i Eidskog har det i høst vært minst 4 hunder som har
blitt offer for ulv, 2 elghunder og 2 beagler. Elghundene (Jamthunder) overlevde, men
beaglene måte bøte ned livet. Alle disse hundene var utstyrt med peileutstyr. M.a.o., det er
vesentlig losende hunder som blir tatt. Jeg jakter selv i disse områdene hvor ulven befinner
seg med mine fuglehunder og hittil har det gått bra både med mine hunder og også andres som
jakter i de samme områder. Det skyldes nok at våre hunder er lydløse, jakter på overvær og
skygger unna ulven hvis de blir var at den er i nærheten. (Min teori) Har en gang med selvsyn
i forbindelse med dømming sett hvordan en fuglehund reagerte på lukt av ulv. Det ville
overhodet ikke jakte mer den dagen til tross for at den gikk meget godt inntil den kjente
ulvelukten. Men ulykker kan skje og derfor bruker jeg alltid GPS på mine hunder når jeg
jakter i skogen. GPS kan selvfølgelig ikke forhindre et angrep fra ulv, men vi får i alle fall et
svar på hva som har skjedd om uhellet skulle være ute.
For i det hele tatt å kunne fortsette med skogsfuglprøver i de flotte og viltrike (som
oftest) terrengene vi har østpå foreslår jeg følgende:
- De deltakere som ønsker det gis anledning til å utstyre sin hund med GPS under
avprøving. Dette må selvfølgelig forutsette et regelverk om bruk av GPS på hunder, noe som
jeg synes det bør være en vilje til å ta en debatt om.
- Det finnes i markedet markeringdekken som har en egen lomme for GPS.
- Bruk av slikt dekken må være en forutsetning slik at vi ikke kommer i konflikt med
prøvereglene vedr. forbud mot halsbånd når hunden er i slipp.
- Den håndholdte enheten, ASTRO, settes på lydløs og oppbevares i dommerens sekk
under avprøvingen.
- Hvis føreren ønsker å peile sin hund på et eller annet tidspunkt må det i så fall føre til
at prøvedagen er avsluttet for hans/hennes hund.
Personlig mener jeg at hvis det kan gjøres på denne måten ser jeg ikke at det i konflikt med
prøvereglene. Som sagt, en slik mulighet kan ikke forhindre en ulykke, men hundeeieren kan
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få et svar hvis uhellet er ute. En slik ordning bør være frivillig. Om denne muligheten gjør
det fortsatt mulig å arrangere skogfuglprøver i områder med ulv og om det er mulig å få
deltakere gjenstår eventuellt å se. Muligheten inneholder også et etisk aspekt i forhold til en
tapt hund. Skal dette ansvaret skal legges helt og holdent på hundeieren eller har også
arrangøren har et ansvar her.
Håper FKF kan ta en debatt på dette og komme med anbefaling. Kanskje vi kan få dette til
fra høsten 2013.
Med vennlig hilsen
Ivar Bakken
Skogsfuglentusiast/dommer.
Med vennlig hilsen
Pål Andersen
Leder NVK
FKF styrets vurdering:
Innføring av GPS på jaktprøver medfører en endring av praktiseringen av
jaktprøveregelverket hvor tekniske hjelpemidler ikke har vært tillatt.
Fristen for innsending av forslag til regelverksendringer var 1.5.2012. Forslaget har ikke vært
ute på høringsrunden som de rettidige endringsforslagene har vært igjennom. Det vil være et
brudd med den tidligere vedtatte gjennomføringen av regelverksendringer å behandle saken.
FKF kan heller ikke se at det under våre skogsfuglprøver har vært uheldige episoder med
hund og ulv.
FKF styrets innstilling:
Forslaget er en endring av praktiseringen av jaktprøveregelverket som er fremmet lenge etter
fristen for innsending av regelverksendringer. Styret i FKF ber derfor om at saken avvises og
eventuelt fremmes ved neste revisjon..

Sak 3.5 Innstilling fra styret i FKF vedr. startkontingent jaktprøver
Under RS 2012 ble følgende vedtatt: ” Styret skal i perioden vurdere: Påmeldingsavgift på
jaktprøver kan bestå av to elementer – startkontingent og terrengleie – der dette er aktuelt.
Beløpet for terrengleie besluttes av arrangerende klubb og skal fremgå av terminlisten”.
Styret har samlet inn en del opplysninger om terrengleie. Denne varierer sterkt, - fra 0 til 80 –
100 kr pr start pr hund og i et enkelt tilfelle 132 kr pr start pr hund.
Styret har dermed vurdert en rekke forhold som:




Øvrige varierende kostnadselementer som leie av lokaler, overnattingskostnader osv.
Behov for enkelhet i påmeldingene for deltakerne.
Mulighet og merarbeid for kontroll av oppgitte terrengleier.

Styrets innstilling
Styret har diskutert saken og valgt å legge fram to mulige løsninger for Fuglehundtinget uten
selv å ta stilling:
Enten:
1. Startkontingenten beholdes som fastlagt i RS 2012.
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Eller:
2. For de prøver som kan dokumentere kostnader for terrengleie ut over kr 100 pr
start pr hund, kan startkontingenten økes ut over gjeldende satser med
overskytende beløp. Dokumentasjon av terrengleien/regnestykket bak terrengleien
skal godkjennes på forhånd av FKFs styre.

Sak 3.6 Innstilling fra styret i FKF vedr. utenlandske statsborgeres deltakelse i NM
I arbeidet med regelverksendringer har det blitt stilt spørsmål om utenlandske statsborgeres
anledning til å delta i Norgesmesterskap. Det samme gjelder for tittelen ”Norgesmester” og
tildeling av Kongspokal.
Eventuelle bestemmelser vedtatt av styret eller Fuglehundtinget kan innfelles i vårt regelverk
eller det kan utarbeides særskrift.
Styrets innstiling:
Styret i FKF innstiller på at Fuglehundtinget oppnevner en komité som gis i mandat å utrede
denne saken og fremme en anbefaling til Fuglehundtinget i 2014. Komiteen rapporterer til
styret i FKF.

Sak 3.7 Innstilling fra styret i FKF vedr. medlemmer tilsluttet NJFF
Av FKF sine 38 medlemmer er 6 tilsluttet NJFF og har stemmerett og –tall på
Fuglehundtinget etter antall medlemmer på samme måte som øvrige medlemmer:
Forening

Medlemmer i
2012

Antall
stemmer

Bodø JFF

202

3

Buskerud JFF

115

2

Rana JFF

60

1

Sør-Varanger
JFF

43

1

Vadsø JFF

102

2

Vefsn JFF

75

1

Sum

597

10

I etterkant av RS/Fuglehund tinget 2012 har vi arbeidet med å få kontroll på organisering og
antall medlemmer tilsluttet fuglehund utvalgene/gruppene hos våre NJFF-medlemmer. Så
langt synes dette problematisk mtp etterrettelighet.
Ingen av NJFF medlemmene har så langt sendt inn lovverk for kontroll slik de selv var med
og vedtok i 2012. Spørsmålet om de selv tror at de er fritatt for dette er i høyeste grad
berettiget.
Hvordan NJFF som moderorganisasjon vil reagere dersom flere av undergruppene oppretter et
eget lovverk mot en annen moderorganisasjon er uklart men juridisk vil kanskje dette by på
noen utfordringer.
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Samme problemstilling gjelder også Tromsø Hundeklubb som har en Fuglehundgruppe som
er medlem i FKF men uten eget lovverk iht vedtak på RS 2012.
Styrets innstiling:
Styret i FKF innstiller på at Fuglehundtinget oppnevner en komité som gis i mandat å utrede
denne saken og fremme en anbefaling til Fuglehundtinget i 2014. Komiteen rapporterer til
styret i FKF.

Sak 3.8 Revisjon av instruktørutdanning Fase I og II.
Styret ble av FKF RS 2012 pålagt å intensivere arbeidet med framstilling av nytt
utdanningsopplegg for instruktører fase 1 og 2 i FKF-regi. Styret har ikke lyktes med å
ferdigstille et kvalitetsmessig godt nok produkt som kan fremlegges som en ny
instruktørutdanning. Styret beklager dette og vil arbeide videre med saken med bakgrunn i det
allerede framstilte materialet.
FKF-styrets innstilling:
Styret nedsetter en ny komite som ferdigstiller forslag til ny FKF-instruktørutdanning Fase I
og II. Komiteens forslag sendes på høring blant FKFs medlemsklubber for senere
godkjenning på Fuglehundtinget 2014.

Sak 3.9 Handlingsplan 2013-2014
1. Kongsvoldterrengene

Oppfølging av avtale med Statskog.

2. Lovarbeidet

Fortsette å bidra og støtte klubbene i sitt arbeid med nye
lover tilpasset lovmalen.

3. NKK

Arbeide videre for å øke det økonomiske bidraget fra
NKK slik at midler kan tilbakeføres til utdannende
klubber og klubber som har en aktiv etterutdannelse av
jaktprøvedommere.

4. IT-satsing

Arbeide opp mot BITS (NKK IT Brukerforum)
vedrørende IT-satsing og muligheten for nytt
jaktprøveprogram.
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Sak 4
Kontingent

37

Sak 4 Kontingent
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr.
medlem.
Styrets innstilling:
Medlemskontingenten for 2013 vedtas uendret.
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Sak 5
Budsjett 1.4.13-31.3.14
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BUDSJETT FKF 01.04.13-31.3.2014

Inntekter
Salg hefte fase I
Salg hefte fase II
Salg apportbevis
Salg jaktprøveskjemaer
Salg dommerpermer
Håndbok prøveleder

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 000,00
1 500,00
7 000,00
80 000,00
10 000,00
-

Sum salgsartikler

kr

101 500,00

Div. inntekter
Medlemskontingent
Renteinntekter drift
Inntekter Norsk Derby

kr
kr
kr
kr

25 000,00
230 000,00
35 000,00
100 000,00

Totale inntekter drift

kr

491 500,00

Utgifter
Innkjøp FKF-glass
Innkjøp apportbevis
Innkjøp jaktprøveskjemaer
Infoperm og håndbok prøveledere
Innkjøp instr.hefter Fase I
Innkjøp instr.hefter Fase II
Innkjøp dommerpermer
Kontorhold
Kjøp premier
Div. utg./NJFF
VM- støtte
Utvikling FKF Internett
Telefon
Porto
Forsikringspremier
Fuglehundtinget
Styremøter
Komiteer
Utlegg Jakthunddivisjonen
Org.arbeid
Bank og k ortgebyrer (drift)
Representasjon

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

40 000,00
14 000,00
100 000,00
40 000,00
15 000,00
25 000,00
20 000,00
8 000,00
4 000,00
14 000,00
60 000,00
50 000,00
15 000,00
20 000,00
500,00
45 000,00

Sum utgifter

kr

488 000,00

Driftsresultat

kr

3 500,00

Dommerfondet
Avg. dommerfondet
Tilskudd dommerutd. NKK

kr
kr

140 000,00
350 000,00

kr

490 000,00

Utgifter dommerutvalg
Utgifter dommerutdanning
Utgifter distriktskonferanser

kr
kr
kr

45 000,00
532 000,00
80 000,00

Samlet utgift dommerfond

kr

657 000,00

Driftsresultat dommerfondet

kr (167 000,00)

Samlet dommerfond
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Sak 6
VALG
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Sak 6 Valg
Valgkomiteens innstilling til Fuglehundtinget 2013.
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning og funksjonstid:
Funksjon

Navn

Valgt første gang

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant

Marte Ottesen
Kjell Enberget
Petter Elvestad
Nils B. Skaar
Geir Heggertveit
Robert Brenden
Reidar Nilsen

2007
2008
2009
2008
2010
2012
2012

På valg, tar gjenvalg som vara
På valg, tar gjenvalg som leder
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg, tar ikke gjenvalg
På valg, tar gjenvalg
På valg, tar ikke gjenvalg

Revisor

Geir Fløymo

2011

På valg, tar gjenvalg

Representant til NKK
Jakthundkomite

Kjell Enberget

2012

Ikke på valg

Det er sendt et skriv til samtlige medlemsklubber og bedt om forslag på kandidater.
Følgende forslag er kommet inn til valgkomiteen innen fristen 01.03.13:
Forslag på nye styremedlemmer:
Kjell Enberget, foreslås valgt til ny leder av NPK og Telemark FK.
Nils B. Skaar, ikke på valg, men foreslås som ny nestleder av valgkomiteen.
Hans Einar Enoksen, foreslås som styremedlem av valgkomiteen.
Trine Melheim, foreslås som styremedlem av NESK og Østfold FK.
Forslag på nye varamedlemmer:
Robert Brenden, foreslås gjenvalg som vara av valgkomiteen.
Marte Ottesen, foreslås valgt som vara av valgkomiteen.
Geir Fløymo foreslås gjenvalgt som revisor for 2 - to - år.
Øyvind H. Dahl, vararevisor, er ikke på valg.
Valgkomiteen har konferert pr. tlf. og e-post, og fremmer følgende innstilling:

Styremedlem

Kjell Enberget

Leder

2 år

Enstemmig innstilling

Styremedlem

Nils B. Skaar

Nestleder

1 år

Enstemmig innstilling

Styremedlem

Hans E. Enoksen

Ny i styret

2 år

Enstemmig innstilling

Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant

Trine Melheim
Robert Brenden
Marte Ottesen

Ny i styret
Gjenvalg
Ny vara

2 år
1 år
1 år

Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
Enstemmig innstilling
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Valg av valgkomite
Siste års valgkomite har bestått av:
Stein Helge Østerli
Harald Jan Edvinsen
Cato M. Jonassen

- Valgt for 2 år i 2012.
- Kan etter lovene ikke gjenvelges og trer ut av komiteen.
- Valg for 3 år i 2012.

Styret foreslår derfor følgende:
Rune Frankmoen
- Ny, velges for 3 år.
Geir Heggertveit
- Ny vara, velges for 1 år.
Ny valgkomitee:
Stein Helge Østerli – leder (kan ikke gjenvelges på Fuglehundtinget 2014)
Cato M. Jonassen
Rune Frankmoen
Vara: Geir Heggertveit
Kandidatene er forespurt og har sagt seg villig.

For valgkomiteen i FKF, 14.03.2013
Harald Jan Edvinsen

Stein Helge Østerli
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Cato M. Jonassen

Lover for
Fuglehundklubbenes Forbund
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Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965.
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund 9/6 2012.
Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4/12 2012.
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. Avl av hunder skal skje i ønsket retning både når det gjelder
rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar.
FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund
i Norge.
FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ
Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse.
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.
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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 de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i
FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1.
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.
Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for 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, avlskriterier, registreringskriterier,
championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF.
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk.
§2-2 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.
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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
§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.
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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 to medlemsklubber.
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3 -3 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 1. mars.
- Budsjett for neste år.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende
innen 1. mars.
§3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Fuglehundtingets oppgaver er å:
a) 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.
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h) Velge:
- Leder for 2 år.
- Nestleder for 2 år.
- 3 styremedlemmer for 2 år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.
- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra
valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved
første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har
fungert lengst, er valgkomiteens leder.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i FKF.
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved
valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte
trekker seg.
§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting
Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det.
Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 6
klubber og 20 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til
saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av
når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.
Kapitel 4 Styret
§4-1 Styret
Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver er å:
- Lede FKF mellom Fuglehundtingene.
- Avholde Fuglehundting.
- Drive FKF i samsvar med FKFs 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.
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Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til Fuglehundtinget.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft
på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
§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.

************************
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