
 RU-MØTE 
REFERAT 23.8.2017   

 

MØTETYPE RU-møte, telefonmøte 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Marius Kjønsberg/Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Iver Melby (NESK), Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), Sven Tore Kittelsen (NPK), 

Martin Haugestad (NBK), Geir Morten Søgård og Sverre Andersen (NGK), Lene Moen og 
Arthur Aune (NISK), Inger Lise Ruud og Atle Johannesen (NMLK) Atle Wisting (NWK) 
Elisabeth Kallevig (FKF) deltok på møtet.  
 

 
Iver ønsket velkommen til møtet.  

 

 
 
 

SAK 17/17 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 
Referat fra forrige møte godkjent uten kommentarer.  

Sekretær følger opp at dette publiseres på FKFs sider. 

 

SAK 18/17 ARBEIDSFORM RU   

DISKUSJON Arbeidsform RU 

KONKLUSJONER 

Raseklubbene ønsker et felles og sterkt RU.  
Det avholdes minimum ett fysisk møte i året, tilknyttet Fuglehundtinget. Ved behov 
arrangeres ytterligere fysiske møter, og for 2018 kan det være aktuelt ifm revidering av 

jaktprøvereglementet.  
RU-møtene skal gjennomføres strukturert ift agenda og det oppfordres til at større saker blir 
meldt inn på forhånd. 
De som stiller som stedfortreder må være forberedt og ha mandat for møtet.  

 

 
 

 
 

SAK 19/17 
HENVENDELSE FRA FKF’S STYRE ANGÅENDE 
DATA/DOGWEB  

 

DISKUSJON  

RU er positive til å oppnevne en gruppe iht FKFs henvendelse og vil utarbeide mandat for gruppen.  

KONKLUSJONER 

 M.Kjønsberg, A.Aune og I.Melby utarbeider et forslag til mandat for gruppen. Mandatet skal 
behandles av RU på neste møte. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Mandat for gruppen utarbeides.  
M.Kjønsberg igangsetter 
arbeidet 

Innen 15.9.17 

 

 
 

SAK 20/17 HENVENDELSE FRA NMLK – REGELVERK  

DISKUSJON 
Brev fra NMLK sendt RUs medlemmer NMLK ønsker primært å kunne konvertere resultat fra 
utenlandske prøver, sekundert å kunne få registrere utenlandske prøver i NKKs dogweb 

NMLK gjennomfører tiltak for å utvide sin avlsbase. Et tiltak er å høyne anseelse for resultater på utenlandske prøver. RU 
diskuterte og det er enighet i RU at det ikke er ønskelig at utenlandske resultater skal konverteres til norske premiegrader.  

Derimot var flere enige i at det kan åpnes for at utenlandske resultater kan registreres i NKK dogweb under «andre prøver». 
NMLK tar dette videre med NKK.  
 

KONKLUSJONER Klubbene tar dette med sine respektive styrer og gir tilbakemelding til RU-sekretær 



GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Dersom klubbene IKKE støtter at utenlandske prøveresultater kan legges 

i DogWeb under «andre prøver» skal beskjed gis RU-sekretær på mail   
Raseklubbene  Innen 11.9.17 

 
 

 
 

SAK 21/17 
HENVENDELSE FRA NVK VEDR UTVEKSLING AV 
DATA MELLOM NORDISKE LAND 

 

KONKLUSJONER Saken sendes videre til Felles Avlsråd 

 
 

 

SAK 22/17 ORIENTERING FELLES AVLSRÅD  

DISKUSJON  

Referat fra møte i FA i mars ble lest opp 

 

KONKLUSJONER Enighet om at det er ønskelig at leder FA deltar på RU-møter 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

RU leder informerer FA leder. Sekretær sender sakspapirer/innkallinger 

m.m. til FA-leder   
RU-leder / sekretær  

 
 
 

SAK 23/17 NM-LAG FORSLAG NYTT REGELVERK  

DISKUSJON 

Nedsatt komite bestående av Anders Simensrud, Bjørn Watle, Hans Simensen og Sverre 
Andersen har gjennomgått dagens regelverk og har kommet frem til et forslag til nytt 
regelverk for gjennomføring av NM lag. 

RU-leder takket oppnevnt komite for rask og god jobb med utforming av forslag til nytt regelverk for NM lag.  
Simensrud gjennomgikk foreslåtte endringer i korte trekk og RU ønsker tilbakemelding fra raseklubbene på tilsendt forslag. 

Dersom RU går inn for å gjøre endringer i dagens regelverk, må forslaget skrives om fra konsept til et fullverdig regelverk før 
oversendelse til FKF.  
 

KONKLUSJONER Sendes på høring til raseklubbene med frist 15.september 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Raseklubbene gjennomgår og gir tilbakemelding på tilsendt forslag   Raseklubbene  15.september  

 
 

SAK 24/17 EVENTUELT  

DISKUSJON  

NPK etterlyste svar på henvendelse vedr dommerutdannelse eksteriør. E.Kallevig informerte om at FKF jobber videre med dette.  
 

Det rettes en oppfordring til alle RU-medlemmer om å svare på mailer/henvendelser på mail – også dersom svaret er ja/enighet. 
 

 
 

 
 
Sande, 28.august 2017 

H.Fevik 


