
  

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

 
 

REFERAT  12.11.21 

 

MØTETYPE   Fysisk møte, Gardermoen/Teamsmøte 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Anders Ellefsen (NBK), Arne Hovde og Iver Melby (NESK), Thomas 

Tollefsen (NGK), Anders Fledsberg (NISK), Birte Wold Myhre og Eva 
Pedersen (NVK).  Rune Hoholm og Terje Steinsund (NPK) deltok på Teams. 

Det deltok ingen fra NMLK eller fra FKF. 

 

 
RU-leder Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  
 

 

01-03-21 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 
 

 
 02-03-21 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON Referat godkjent uten kommentarer.  

 

 
 

03-03-21 
IKKE AVSLUTTEDE SAKER - HUNDER REGISTRERT MED FLERE 
REG.NR I DOGWEB 

 
Utenlandske hunder registrert med flere reg.nr i DogWeb. 

DISKUSJON 
Flere klubber har utfordringer knyttet til dette. FKF vil ta dette videre inn mot NKK, 
men er avhengig av klubbene gir innspill til FKF.  

KONKLUSJON 
NBK oversender eksempler som videresendes FKF. FKF tar dette videre med NKK, 
med målsetting om å rydde opp i feil som ligger i systemet og samtidig lage rutiner 

som hindrer slike feil fremover.   

ANSVARLIG NBK sender eksempler til sekretær. RU-leder sammenfatter og skriver brev til FKF. 

 
 
 

04-03-21 TEMA TIL DOMMERKONFERANSEN 2022 

DISKUSJON Forespørsel fra FKF DU om ønskede tema til dommerkonferanse 2022   

KONKLUSJON 
Repr.apport?   
Ru presiserer at dersom det krysses for uønsket adferd skal adferden beskrives i 

kritikken. 

ANSVARLIG RU-sekretær informerer FKF DU 

 
 
 

05-03-21 EVALUERING HØYSTATUSLØP UNGHUNDER 

DISKUSJON RU skal vurdere tildeling av championatpoeng knyttet til høystatusløp unghunder.  

KONKLUSJON 
Det er avholdt færre høystatusløp de siste to årene grunnet Covid-19, og 
evalueringen utsettes. 

ANSVARLIG RU-sekretær setter på agenda neste år. 
 



 
 

06-03-21 EVENTUELT 

 

NISK påpeker at uttrekk fra NKK ikke inneholder all info knyttet til hunders evt titler. 
NISK oversender info, og RU viderebringer til FKF som oppfordres til å ta dette videre 

til NKK. 
 
Forespørsel fra FKF om uttalelse knyttet til endring i fullcertordningen. Et samlet RU 

ønsker at dagens ordning videreføres. RU-sekretær melder dette videre til FKF:  
 

NKK har besluttet en ny innavlsgrad på 12,5%. Klubbene er skeptiske til prosessen, 
de har ikke vært involvert og mener at dette burde vært sendt på høring. NPK sender 
et skriv til RU som blir sendt som en felles henvendelse til FKF. 

 
  
Iver Melby sitter som nestleder RU frem til juni 2022.  

 
 
 

 
 

 
Neste møte berammes ila januar/februar. Møtet avholdes på Teams.  
 

 
 

Sande, 15.11.21 
H.Fevik 

  
 


