
  

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

 
 

REFERAT  24.01.20 

 

MØTETYPE   Møte på Gardermoen ifm dommerkonferanse/avlskonferanse 

MØTELEDER   Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Arne Abel Lunde (NBK), Grete Sætrang og Iver Melby og (NESK), Thomas 

Tollefsen og Geir M Søgård (NGK), Gisle Sveva (NISK), Sven-Tore Kittelsen 
(NPK), Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK).  
Det var ingen representert fra NMLK og NWK.  

Fra FKF deltok; Hans Einar Enoksen  
 

 

 

RU-leder Marius Kjønsberg ønsket velkommen til møtet.  
 
 

01-01-20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent  

 
 

 
 02-01-20 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON  Referat godkjent uten kommentarer 

 
 

 
 03-01-20 CHAMPIONATREGELVERK 

DISKUSJON Presisering i tekst  

KONKLUSJON 
MK orienterte om en presisering i ordlyd i godkjente, reviderte championatregler. 
Championatregelverk rettet iht innspill fra DU blir oversendt FKF og NKK. 

  

ANSVARLIG RU-leder/sekretær 

 
 

04-01-20 NM LAG – PRAKTISERINGSREGEL 

DISKUSJON Praktiseringsregel NM Lag 

KONKLUSJON 

Et samlet RU vedtok følgende praktiseringsregel, og besluttet samtidig at denne skal 
tas inn i regelverket ved neste revisjon.   
Hunder som forbryter seg mot reglementet i et fuglearbeid skal ikke gis anledning til 

å opparbeide seg poeng ved å fullføre arbeidet. Hunder som går etter fugl i et arbeid 

skal utrede slik at makker ikke blir brakt opp i en fuglesituasjon. Hunden som går 

etter får da ikke poeng for utredningen. Hunder som ikke utreder etter klassekravet 

skal ikke få apportere hvis dette ikke er gjort. Om hunden får et nytt fuglearbeid kan 

den da ikke opparbeide seg poeng for utredning og apport.   

 

 

ANSVARLIG RU-leder/sekretær oversender til FKF/DU 
 
 
 
 



05-01-20 EKSTERIØRDOMMERUTDANNELSE 

DISKUSJON Krav og gjennomføring av ekstriørdommerutdannelse 

KONKLUSJON 
NPK har kommet med innspill knyttet til dagens NKK-eksteriørutdannelse, og til FKFs 
svar på RUs tidligere henvendelse. Innspillene videresendes fra RU til FKF. 

ANSVARLIG RU-leder og sekretær 
 
 

06-01-20 UTSTILLINGER 2021 

DISKUSJON RU har fått oversendt liste med utstillinger for gr 7 i 2021.. 

KONKLUSJON 

RU har, på vegne av klubbene og  grunnet kort svarfrist, gitt klarsignal til FKF, slik at 

klubbene kan søke om sine utstillinger for 2021 i NKK-systemet. Det presiseres fra 
klubbene at det er ønskelig at FKF fortsetter å påvirke overfor NKK slik at 
raseklubbene/lokalklubbene i fremtiden fortsatt kan avholde utstillinger. Utstillinger 

arrangert av fuglehundklubber eller raseklubber er å foretrekke fremfor NKK-
utstillinger for gruppe 7 og klubbene ønsker at FKF/NJFF fortsetter å arbeide for 
dette.  

ANSVARLIG RU-leder / FA / sekretær 
 
 
 

07-05-19 FORESPØRSEL FRA NPK – DATAUTTREKK RAS 

DISKUSJON Hvilken tilgang til data skal datagruppa ha?  

KONKLUSJON 
Datagruppa settes på saken og «oppskrift» deles med alle 
 
 

ANSVARLIG  RU-nestleder følger opp datagruppa 
 
 
 

08-01-20 TILGANG FELLES DATA – FA/DATAGRUPPA 

DISKUSJON 
-Datagruppas tilgang til klubbenes data. 
-Ny organisering av FA og RU 

KONKLUSJON 

Raseklubbene gir datagruppa tilgang til data slik at de kan gjøre uttrekk og arbeide 

med de rapporter som klubbene ønsker. Datagruppa utarbeider et spørreskjema som 
sendes klubben/DU ift hva de har behov for. Datagruppa får faste oppgaver og det 
settes opp en plan for hva/når resultater skal presenteres.  

FKF v/Enoksen kontakter DU og en representant fra DU inviteres inn i Datagruppa  
 
RU har over tid opplevd at arbeidsflyt og gjennomslagskraft blir utfordrende ift 

samarbeid FA/RU. Det er fremmet forslag om at FA innlemmes i RU, og at klubbene 
eventuelt fordeler sine to RU-representanter slik at de stiller med en 
styrerepresentant og en representant fra klubbens avlsråd i RU. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt.  
Mandat raseutvalget og mandat felles avlsråd bygges inn i et felles mandat. Forslag 
oversendes FKF for godkjennelse.  

 

ANSVARLIG 
RU nestleder følger opp datagruppa/Enoksen kontakter DU 
RU leder/sekretær utarbeider forslag til nytt mandat som oversendes for 
godkjennelse 

 

09-01-20 Informasjon fra Dommerkonferansen 

DISKUSJON TT orienterte kort fra årets dommerkonferanse 
 

 
 

10-01-20 AVLSKONFERANSE 

DISKUSJON 
RU-leder og sekretær orienterte kort om påmeldte og at alt er klart for 
morgendagens konferanse 

 

 



 

11-01-20 EVENTUELT 

DISKUSJON 

 RU har mottatt henvendelse knyttet til mulig uttalelse ift leserinnlegg til 

Fuglehunden. Henvendelsen gjelder championatregelverket og RU-leder 

kontakter Fuglehundens redaktør med følgende svar; Championatregelverket 

gjennomgås av Raseutvalget årlig. Eventuele forslag til endringer bes tatt 

opp med egen raseklubb om kan ta dette videre. Nytt championatregelverket 

ble enstemmig vedtatt i desember 2019 

 
 MK orienterte om at han ikke ønsker gjenvalg. Ny RU-møte velges under 

møte i juni 

 
 Det er snart tid for generalforsamlinger og årsmøter, og sekretær minner om 

at nye medlemmer av RU, nye klubbsekretærer osv meldes inn til 

Fuglehunden.  

 
 Det avholdes fysisk RU-møte i forbindelse med Fuglehundtinget i Stavanger, 

5-7.juni.  

 
 Dato for telefonmøte RU i mars, samt mulig telefonmøte i forkant av 

Fuglehundtinget blir oversendt ila kort tid.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sande, 26.1.20 
H.Fevik 
 


