
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

14.03.2006 

 

GARDER KURS OG KONFERANSESENTER, GARDERMOEN 

 

 

Til stede: Robert Kristiansen, Webjørn Svendsen,  Roy Robertsen,  Gunnar Handberg, Kåre 

Norum og Ellen B. Dobloug 

Forfall: Ragnar Dekke og Svein-Harald Foss. 
 

 

Sak 19/06 Post 

 Mail fra Telemark Fuglehundklubb v/formann Sven Tore Kittilsen med 

orientering om at generalforsamlingen 2006 har stemt for forslaget til 

Ragnar Dekke vedr. nye vedtekter i FKF, pkt. 6.1. 

 Innkalling til møte i samordningsutvalget NKK/NJFF vedr. terminliste 

for høstens prøver. 

 Brev fra NKK vedr. dommerautorisasjon for fuglehundprøver apport 

for: Sigmund Nyborg, Bardu og Bente Hansen, Fjellhamar 

 Brev fra NKK vedr. dommerautorisasjon for fuglehundprøver for: 

Bjørn Monsen, Leikanger, Svein Bøe, Sandefjord, Morten Aasbø, 

Jondal, Bård Sigve Berntsen, Sørum, Paal Aasberg, Larvik, Tor Espen 

Plassgård, Skedsmokorset, Reidar Nilsen, Mo i Rana, Roy Robertsen, 

Tromsø, Per Gunnar Svendsen, Levanger, Pål Inge Røe, Vuku, Fredrik 

Walby, Jar, Glenn Olsen, Oslo, Robert Gill, Drammen. 

 Kopi av brev fra NKK vedr. rapport fra jaktprøve hvor IS Hadseløyas 

Buddy har jaget rein og er utestengt inntil bevis på at hunden er dressert 

for reinsdyr og har bestått.  Videre brev vedr. opphør av utestengelse 

for GS Gråsjødalens Zingo etter bestått test på reinsdyr. 

 Mail fra NKK vedr. disiplinærreaksjoner over Karianne Bakke, Oslo og 

Hilde Kvithyll, Trondheim. 

 Kopi av brev fra NKK til Hilde Kvithyll om inndratt 

dommerautorisasjon for prøver og utstillinger samt aktivitetsforbud til 

og med 28. februar 2007. 

 Mail fra Østfold Fuglehundklubb av 24.02. som etterspør begrunnelse 

for ikke tildelt CACIT i 2006 samt mail fra samme klubb med kopi av 

referat fra styremøte FKF 12.06.05 vedr. tildeling av CACIT. 

 Mail fra Telemark Fuglehundklubb med generalforsamlingens forslag 

om regelendring i Rjukan Unghund Grand Prix fra å gå over til å bli en 

3-dagers prøve istedenfor 2, der 2. og 3. dag går som nå og hvor 

resultatene teller samlet for disse to dager. FKF vurderer saken til å  

høre hjemme under endring av jaktprøvereglene som vil komme opp til 

revidering i 2008 og gjelde fra 1.1.09.  

 Mail fra Britt Hansen vedr. nyoppstartet nettbutikk.  Ønsker en link på 

vår side inn til sin nettbutikk. FKF har en sponsoravtale og skal heller 

ikke konkurrere med sine medlemsklubber.  Derfor blir svaret negativt. 



 Mail fra mailer@dotregisterstrar.com vedr. endring av adresse til FKF. 

Adresseendring må innmeldes.  Robert melder tilbake. 
 

Sak 20/06 Lavlandsprøver/fugleinfluensa 

Avholdelse/avlysning av høstens prøver er et ansvar som hver enkelt klubb må 

ta ut fra den rådende situasjon. Utsetting av fugl synes umulig. Vi avventer svar 

til NJFF fra Mattilsynet om signaler og sender deretter brev til 

lavlandsarrangørene. Det  må lages et tillegg til terminlisten om 

lavlandsarrangement. Robert og Vebjørn vil ha en løpende oppfølging av 

saken. 

 

Sak 21/06 Aversjonsdressur 

FKF har hatt et samarbeid med NJFF for å systematisere dressuren. Webjørn 

har laget en tilpasset standardavtale for FKF mellom instruktører i 

aversjonsdressur og klubb. 

Det vil oppnås en gevinst ved å få en standardisering innenfor alle varianter. 

Slik systemet er i dag har man ikke mulighet for å avautorisere instruktørene 

dersom de opptrer illojalt eller ikke følger regelverket fordi det ikke foreligger 

noen gjensidig avtale. Hvordan skal godkjenningsrutinene være i FKF?  Dette 

må avklares.  

Alle som i dag er aversjonsdressører må oppgradere seg innenfor 5 år fra 

1.1.06. Dersom dette ikke følges opp settes vedkommende på en 

pasifiseringsliste inntil oppgradering er gjennomført. Gunnar foreslo at FKF 

leier NJFF som leverandør av de tjenester vi trenger i forbindelse med 

instruksjon og oppgradering. Klubb innstiller person, meldes til 

fylkesinstruktør. Etter fullført utdannelse meldes kandidat til FKF og deretter 

utsteder NJFF godkjennelse. Avautorisering ligger hos NJFF’s styre etter 

innstilling fra FKF. En beslutning om avautoriasjon kan ankes inn til NKK’s 

appellutvalg.  Webjørn legger frem avtalene for NJFF. Robert og Webjørn 

følger opp avtalene videre. Avtalene må ut til alle instruktører og klubber slik 

at det blir kjent hvordan strukturen er. Webjørn lager et skriv som sendes ut til 

våre medlemmer, slik at de blir  klar over hvor kandidatene skal meldes inn. 

 

Sak 22/06 Oppfølging årsberetning 

  Alle punkter ble gjennomgått og de manglende saker vil bli fulgt opp. 

   

Sak 23/06 Innkomne saker til RS 

- Robert refererte forslag til nye styrerepresentanter i FKF oversendt fra leder 

i valgkomiteen. 

- Forslag fra Agder Fuglehundklubb om etablering av et distriktsutvalg 

bestående av 5 medlemmer for å ivareta distriktsklubbenes ansvar og 

interesser. Styret ser positivt på henvendelsen. Robert tar kontakt med 

Agder Fuglehundklubb.  

- Forslag fra lavlandsarrangørene vedr. diverse endringer i forbindelse med 

lavlandsprøver.  Robert sender tilbakemelding på hva som kan gjøres.  

- Søknad om medlemskap fra Solemskogen JFF Fuglehundgruppa. Mail til 

alle medlemmene sendes ut med spørsmål om tilbakemelding om dette til 

FKF’s sekretær innen 1. april 2006. 

- Rapport fra arbeidsgruppe vedr. flytting av NM Høst. Det var oversendt to 

alternativer.  Vurdering er også foretatt i forbindelse med samlokalisering 
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NM Høyfjell og Norsk Derby.  Robert tar kontakt tilbake med styrets 

synspunkter på de innkomne forslag.  

- Forslag til endring av FKF’s lover oversendt på vegne av raseutvalget for 

fuglehundklubbene. 

 

 

Sak 24/06 Neste styremøte – avklares senere. 

.            

 

Ellen B. Dobloug 

referent 


