
RU-MØTE 
REFERAT 24.01.19   

 

MØTETYPE Møte Gardermoen 

MØTELEDER Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

 
Iver Melby og Øystein Heggelund Dahl (NESK), Ernst Evensen (NMLK), Anders Simensrud og 
Marius Kjønsberg (NVK), Geir Morten Søgård (NGK), Eva Pedersen (NWK), Lene Moen (NISK) 
Sven-Tore Kittilsen (NPK) 
Fra FKF deltok; Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim og Sigmund Nygård 
 

 
Marius ønsket velkommen til møtet.  

 
 

SAK 01/19 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 

 
Godkjent pr mail ved utsendelse.  
 

 
 
 

SAK 02/19 CHAMPIONATREGLER   

DISKUSJON  

KONKLUSJONER 

Revidert championatreglement ble godkjent av RU og oversendt FKF des 2018. 
 
Championatregler kan endres årlig. Reglene tas opp til vurdering i løpet av 2019. 
Gjeldende regelverk fra 1.1.2019 ligger på NKK.no; 
https://www.nkk.no/getfile.php/131964362-
1547712815/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Championatregler%20pr%2001.01.2019.pdf 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 
Championatregler settes opp til vurdering høst 2019. Det utarbeides et 
faktagrunnlag på bakgrunn av vinterens resultater som grunnlag for 
diskusjon. 

 
 
Nestleder 
 

 
Møte tidlig høst 

 
 
 

SAK 03/19 UTSTILLINGER 2020  

DISKUSJON   

KONKLUSJONER 

RU fikk forespørsel fra FKF i desember og ga tilslutning til oppsatte utstillinger i 2020 uten 
kommentarer. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Oppgaven med kontroll av utstillingsliste settes inn på årshjul Sekretær  

 
  

https://www.nkk.no/getfile.php/131964362-1547712815/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Championatregler%20pr%2001.01.2019.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/131964362-1547712815/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Championatregler%20pr%2001.01.2019.pdf


SAK 04/19 SAKSGANG RU  

DISKUSJON 

Det forekommer stadig hastesaker, og det medfører til tider utfordringer til hvordan RU best 
kan løse disse.   
 

KONKLUSJONER 

Ved saker som krever avgjørelse utenom oppsatt møtefrekvens, vil leder/nestleder legge 
frem et forslag til avgjørelse som sendes ut til RU medlemmene. Det settes opp et møte 14 
dager frem i tid. Dersom forslaget godkjennes/tilbakemelding ikke gis, bortfaller møtet og 
forslaget godkjennes. Konklusjon protokollføres på neste møte.  
  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Meldinger til RU sendes ut med lesebekreftelse. 
 

Sekretær 
 

 

 
 

SAK 05/19 OPPFØLGINGSSAKER  

DISKUSJON 

Dropbox 
Bred enighet om at det er hensiktsmessig at RU-dokumenter samles i Dropbox. RU knytter 
seg opp mot FKFs Dropbox-system.  
 
Høystatusløp Kongsvold (Norsk Derby) 
Det er p.t. maksantall for 200 startende første dag og 600 totalt for helgene på Kongsvold. 
Det er uheldig med maks antall første dag helgen det arrangeres Norsk Derby. 
FKF informerte om at de er i gang med å se på løsninger for dette.  

KONKLUSJONER 
 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 
FKF arbeider videre for å få tak i flere terreng og få til en løsning med 
flere startende fredag under Norsk Derby. 
 

FKF  

 
 
 

SAK 06/19   

DISKUSJON  Datahound – innkommet sak fra NBK 

KONKLUSJONER 

FKF innledet med å referere til dialog med NKK. NKK ønsker en kontaktperson som kan ha 
dialog med NKK på vegne av raseklubbene.  
Det er noen uheldige konsekvenser med at klubbene benytter både NKK-systemet og 
Datahound. FKF ønsker at DogWeb prioriteres.  
RU (Marius Kjønsberg) tar et møte med NKK for å sikre dagens overføringer til Dotahound. 
RU blir med FKF ift utvikling av NKK-systemet.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Marius Kjønsberg gir NKK en kontaktperson for dialog på vegne av 
raseklubbene for dagens system.  
Det oppnevnes en RU-representant som sammen med FKF kan bidra til 
utvikling av NKK-systemet.  
 

RU-leder snarest 

 
 
 

SAK 07/19 TERMINLISTE – TILDELING CACIT  

DISKUSJON 
Knut Fredheim orienterte og gjennomgikk regler for tildeling og fordeling av Cacit.  
Raseklubbene har forrang, men under forutsetning av kriteriene for tildeling er oppfyllt.  

KONKLUSJONER Dagens system fungerer godt.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FKFs presentasjon vedlegges referat fra møtet sekretær  

 
 
 
 



SAK 08/19 EVALUERING NM LAG ARRANGEMENT  

DISKUSJON 

NM er et høytidelig arrangement, og FKF ønsker deltakernes tilbakemelding slik at 
arrangementene blir så optimale som mulig.  
Knut Fredheim orienterte om FKFs nye elektroniske tilbakemeldingsskjema.  
Presentasjon vedlagt referatet. 

   

 
 

SAK 09/19 DATAGRUPPA  

DISKUSJON 

Marius Kjønsberg orienterte. Det ble diskutert hvilke data som skal deles og eventuelt hvilke 
data som skal kunne publiseres. 
Ref sak fra NPK sak 25/18-36/18 samt innkommet sak fra NBK. 

KONKLUSJONER 

Raseklubbene ønsker ikke å gi tilgang til klubbens data for sammenligning rasene imellom. 
Datagruppa gis oppgaven med å komme med forslag til hvordan data kan deles.  
FKFs DU oppfordres til å komme med oppgaver.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Datagruppa utfordres til å se på metodiske spørsmål, og gis følgende 
oppgaver i første omgang 
- metoder for dateinnhenting/presentasjon 
- sammenheng tomstand og presisjon 
 

RU-leder informerer 
Datagruppa 

snarest 

 
 
 

SAK 10/19 FELLES AVLSRÅD  

DISKUSJON  Marius Kjønsberg orienterte om FAs arbeid.  

KONKLUSJONER 

Vedrørende indekskjøringer. Det ble presisert at de klubber som får tildelt indekser skal dele 
regningen.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FKF ønsker kravspesifikasjon til hva RU ønsker DogWeb skal inneholde.  
 
FA vil arrangere et felles avlsseminar og det er ønskelig at en 
representant fra RU deltar i en arbeidsgruppe. NBK ble forelått til å stille 
med kandidat til dette. 

Øystein Heggelund Dahl 
 
 
RU-leder kontakter NBK 

snarest 

 
 

SAK 11/19 UTSETTING AV FUGL LAVLAND  

DISKUSJON 
Det er planlagt et forskningsprosjekt knyttet til utsetting av fugl på lavland. FKF har søkt 
støtte til prosjektet.  

KONKLUSJONER  Klubbene oppfordres til å delta med midler til dette forskningsprosjektet.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 12/19 RU MØTER 2019  

DISKUSJON  Det foreslås å lage et årshjul 

KONKLUSJONER 
 Det settes opp 2 telefonmøter i forkant av fysisk møte knyttet opp mot Fuglehundtinget , 
samt to telefonmøter på høsten.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Enoksen sender FKFs årshjul til sekretær som lager et forslag til årshjul 
RU 2019 
Forslag til møtedatoer 2019 oversendes RU 

Sekretær  

 
 
 



SAK 13/19 EVENTUELT  

DISKUSJON Ingen saker under eventuelt.   

 
 
 
 
 
Sande, 28.1.19 
H.Fevik 


