
  

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

 
 

REFERAT  14.06.19 

 

MØTETYPE   Møte Gardermoen 

MØTELEDER   Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER  Hanne Fevik 

DELTAKERE   Iver Melby og Terje Samdal (NESK), Thomas Tollefsen (NGK), Knut Reed og  

    Lene Moen (NISK), Bente Bergersen (NPK), Anders Simensrud og Marius  
    Kjønsberg (NVK) 

Ikke representert; NBK, NWK, NMLK (NVK har fullmakt fra NMLK ved  

Evt avstemminger) 
Fra FKF deltok; Hans Einar Enoksen 

 

 

RU-leder Marius Kjønsberg ønsket velkommen til møtet.  
 

01-03-19 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON   

KONKLUSJON 
Et samlet RU besluttet å endre agenda- og referatsform, slik at alle «henge-saker» 

fremkommer tydeligere. Det blir utarbeidet eventuelle arbeidsdokumenter ved saker 
som behandles over tid.  

ANSVARLIG Sekretær 

  

  
02-03-19 NKK EKSTERIØRDOMMER UTDANNELSE 

DISKUSJON 

RU-leder gjennomgikk punkter satt opp av NPK. Enoksen viste til tilbakemeldinger fra 
eksteriørdommere som mener at dagens system er bra. Det oppfordres til at 

raseklubbene bør være mer aktive i verving av potensielle eksteriørdommere. Det ble 
samtidig tipset om at det kan være hensiktsmessig å kartlegge hvorvidt 

ringsekretærer kan være interessert i å bli eksteriørdommere. Det ble foreslått at 

raseklubbene setter av midler, eventuelt oppretter et fond for støtte til utdanning av 
eksteriørdommere.  

KONKLUSJON 

Klubbene oppfordres til å kartlegge og jobbe med å verve potensielle 
eksteriørdommerkandidater; både blant eksisterende ringsekretærer og øvrige 

medlemmer. 

Innspill fra NPK sammenfattes med skriv fra FKF og videresender til NPK/RU-leder 
som gjennomgår dette før neste møte.  

ANSVARLIG Sekretær – RU-leder 

 

 

03-03-19 DATAGRUPPA  

DISKUSJON 

Det er enighet i RU at det er viktig å konkretisere oppgaver slik at denne gruppen kan 

være den ressursen som er ønsket.  

Arthur Aune har trukket seg, og Mikkel Kvasnes foreslås som nytt medlem av 
datagruppa.  RU-leder kontakter Isa Merete Sørlie, Nina Hageseter og Kvasnes og ber 

gruppen konstituere seg.  
Gruppens medlemmer må få tilgang til alle klubbenes data.   

Mandat til gruppen bør skrives om for å sikre ift personvern. 

 
Det er viktig at det er et kontaktpunkt mellom RU/datagruppa og NKK. 

 
Datagruppa sender kravspekk til FKF som videreformidler til NKK. 



FKF tar initiativ til møte med Origin (selskapet som leverer datasystem til NKK). 

KONKLUSJON 
RU-leder kontakter Mikkel Kvasnes, og sørger for at datagruppen konstitueres og 

starter arbeidet. 

ANSVARLIG RU-leder 
 
 

04-03-19 FELLES AVLSKONFERANSE 

DISKUSJON 

FA planlegger en felles avlskonferanse og forslaget er å legge denne til neste års 
dommerkonferanse på Gardermoen i januar. Dette ble godt mottatt og klubbene kan 

da om ønskelig legge egne rasespesifikke møter til en dag tilknyttet seminaret.  
Foreløpig er planlagt; det vil bli et program med avlsspørsmål av generell karakter for 

fuglehundrasene. Seminaret skal gjennomføres over minimum 1 dag. Det presiseres 
at det skal være et populærvitenskapelig- og ikke et forskningsseminar. FA henter inn 

relevante foredragsholdere.  

Forslag til temaer; Sykdom, funksjonalitet/eksteriør, ytelse. Eksempelvis; HD, 
jaktprøveresultater (jaktlyst, fart, stil osv – hva er nyttig å vite?)  Hva er arvbart? 

Klubbene oppfordres til å komme med innspill til tema/foredragsholder 
FA setter opp to forslag inkl budsjett; heldagskonferanse og fredag/lørdag-

konferanse. 

KONKLUSJON 
Raseklubbene ønsker en felles avlskonferanse tilknyttet neste års dommerkonferanse. 
FA fremlegger forslag og budsjett til neste RU-møte 

ANSVARLIG 
FA-leder 

RU-leder sjekker med FKF ang. dato for neste års dommerkonferanse 
 
 

05-03-19 RAPPORT HD 

DISKUSJON 
RU har blitt oppfordret av FKF om å komme med en tilbakemelding knyttet til NKKs 
HD rapport. 

KONKLUSJON FA bes gjøre en vurdering, og oversender denne til RU i forkant av neste møte  

ANSVARLIG FA 
 
 
 

06-03-19 CHAMPIONATREGLER 

DISKUSJON Championatregelverket kan revideres årlig.  

KONKLUSJON 

Et samlet RU presiserer at det er en fordel at man har stabile regler over tid. Formelt 

settes eventuell revidering av championatregelverket opp til behandling på neste 
møte.  

ANSVARLIG Sekretær 
 
 
 

07-03-19 LAVLANDSKOMITE 

DISKUSJON 
RU har hatt en representant i Lavlandskomiteen. Denne komiteen skal videreføre sitt 
arbeid, men det er ikke lenger behov for at en fast representant fra RU. RU 

oppfordrer FKF til å forespørre RU ved behov 

KONKLUSJON 
Det er ikke lenger behov for fast RU-representant i denne komiteen. RU-leder 
informerer FKF om at RU-representant ikke lenger deltar i Lavlandskomiteen. Nytt 

mandat må skrives. 

ANSVARLIG  RU-leder 
 
 
 

08-03-19 VALG 

DISKUSJON   

KONKLUSJON 
RU-leder, Marius Kjønsberg, og nestleder, Thomas Tollefsen, ble gjenvalgt ved 

akklamasjon  

ANSVARLIG   
 
 
 



09-03-19 EVENTUELT 

DISKUSJON 
RU-leder orienterte fra møte med Jakthundkomiteen i NKK ang. saken -halekupert 
hund kan ikke stille som representant for Norge under VM. Det er ikke mottatt svar i 

saken, men foreløpige tilbakemeldinger er negative.  

KONKLUSJON RU følger med på utviklingen av saken hvor FKF vil følge opp videre ovenfor NKK     

ANSVARLIG RU-leder 
 
 
 
 
 

SAKER TIL NESTE MØTE 
02-03-19 NKK EKSTERIØRDOMMER UTDANNELSE 
04-03-19 FELLES AVLSKONFERANSE 
05-03-19 RAPPORT HD 
06-03-19 CHAMPIONATREGLER   

 
 
 

NESTE MØTE: RU-møte kl 1900 26.august 

 
 
 
Sande, juli 2019 
H.Fevik 


