
 

REFERAT FRA STYREMØTE  

RADISSON SAS HOTELL, GARDERMOEN 

04.03.2008 kl. 17-22.15 

 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Kåre Norum,Tor Einar Jørgensen, Roy Robertsen,  Mette Marie Waaler, Marte 

Ottesen,  Kjell Duedahl. 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 
 

Sak 16/08: Godkjenning av referat fra styremøte 15.01. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 17/08: Post: 

a. Mail av 18.01. fra JD v/Brynjar Holmli, Norske Elghundklubbers Forbund 

oversendt styret 21.01. vedrørende problem vedr. rekruttering av nye 

eksteriørdommere. Forbundet har oppnevnt en komite med dette formål 

spesielt, og nevner videre at dette kanskje burde være en representant fra 

jakthundmiljøet i DUK (dommernes utdanningskomite). Vedtak: Det bør 

inn en person fra jakthundmiljøet i komiteen. 
b. Mail av 21.01. fra JDDU v/Trine Melheim vedlagt referat fra møte i JDDU 

8.1.08. vedr. den kartleggingsrunde som har foregått mellom JD’s 

medlemmer samt planlegging mot møte med NKK 23.1. Vedtak: 

Referatet tas til orientering. 
c.  Mail av 25.1. fra styreleder JD v/Gunnar Handberg videresendt styret 25.1. 

vedlagt notat fra møte mellom NKK og JD vedr. HQ-metoden. Vedtak: 

Vedtak: Styret tar notatet til orientering. 
d. Mail av 25.01. fra Inn-Trøndelag FK v/Nils B. Skaar vedr. møte om 

Hundesport 22.1. Brevet er blitt besvart av FKF’s leder. Vedtak: Saken tas 

til orientering. 
e. Mail av 28.01. fra Hedmark og Oppland FK v/Iver Melby oversendt styret 

28.01. vedr. nødvendigheten av å motta NKK’s ”Hundesport”. 

Medlemmene ønsker en rimeligere kontingent ved å velge vekk 

”Hundesport”.  Hed-Opp FK håper at FKF tar en stilling i denne saken. 

Vedtak: Saken ble behandlet i JD’s styringsgruppe 22.02. som ikke var 

enig i dette og saken vil ikke bli fremmet av JD på NKK’s RS. 
f. Mail av 28.01. fra JD v/Gunnar Handberg oversendt styret samme dag 

vedlagt Astrid Indrebøes notat fra HD-møtet i NKK 24. januar vedr. tilbud 

fra NKK om HQ-avlesning samt de forhold som må avklares før dette 

tilbud kan gå ut til klubbene og medlemmene. Vedtak:  Notatet tas til 

etterretning, og behandles videre av RU. 
g. Mail 29.januar fra Birger Stene, leder Nordenfjeldske FK, videresendt 

styret 29.1. vedr. vinterprøver på Dovre/Kongsvold 2008-2009.  Vedtak: 

FKF har fått underretning fra NKK om at prøvene på Kongsvold må 

rullere.  Vi må avvente og se om vi får prøveterreng tilgjengelig i 2009. 

I år fikk vi ikke tilgang til de terreng vi hadde planlagt. Sekretær 

underretter Nordenfjeldske FK. 



h. Mail av 29.01. fra JD v/Gunnar Handberg vedr. utarbeidelse av artikkel 

vedr. HQ for publiserting i ”Hundesport” og alle fagbladene innen JD. G. 

Handberg vil utarbeide informasjon til JD’s klubber og forbund om HD HQ 

optisk bildelesning samt erfaringsdokumentasjon fra pilotprosjekter Norsk 

Bretonklubb har holdt på med fra 2000.  Vedtak: Informasjonen tas til 

etterretning og viderebehandling skjer i RU. 
i. Mail av 31.1. fra Distriktsklubbenes Arbeidsutvalg (DAU) v/Birger Stene, 

videresendt styret 01.02. vedr. forslag fra RU om finansiering av RU’s 

virksomhet. Det er foreslått to alternativer vedr. finansiering. DAU har tatt 

saken på høring blant distriktsklubbene. DAU konkluderer med at 

aktiviteten i RU ikke er større enn at raseklubbene må kunne finansiere 

denne selv, på samme måte som distriktsutvalget gjør.  Begge utvalg har 

muligheten til å søke FKF om dekning av eventuelt spesielle utgifter som 

måtte oppstå. Vedtak:  Raseklubbene finansierer selv sine aktiviteter . 

j. Mail av 01.02. fra JD v/Gunnar Handberg, oversendt styret samme dato., 

bilagt referat fra rådsmøte  NKK/JD 28. januar.  Vedtak: Styret tar 

referatet til etterretning. 
k. Mail av 1. februar fra NKK Jakt og brukshundavdelingen v/Eva Pedersen, 

vedr. oppdatering av dommerliste for fugl. Purrebrev til 65 dommere 

fuglehundprøver og 9 brev til dommere apport. Svarfrist 15. februar. De 

som ikke svarer blir strøket av listen etter denne dato. 27 dommere har 

bekreftet at de ikke ønsker å dømme mer og er blitt strøket av listen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
l. Kopi av brev fra NKK av 7.2. vedr. rapport fra Inn-Trøndelag FK prøve 

høsten 2007. Hovedstyret tiltrådte GK’s innstilling med å ikke ilegge 

breton ”Velvet Dei Fiorindo” saksjoner.  Vedtak: Saken tas til 

orientering. 
m. Mail av 07.02. fra JD v/Gunnar Handberg, oversendt styret og RU samme 

dato, vedlagt 2 artikler vedr. HQ, - den ene av Dr. Paatsma fra 2003 og den 

andre av Ingolf Hansen (rapport om HQ pilotprosjekt som Norsk Breton 

Klubb har kjørt siden 1996).  Vedtak: RU behandler saken videre. 

n. Mail av 11. februar fra redaktør Jens Engen i ”Fuglehunden” sendt styret 

samme dato, vedr. Norsk Derby og andre gratisannonsører.  ”Fuglehunden” 

er av den formening at Norsk Derby (FKF’s arrangement) skal betale sin 

sin kunngjøring i ”Fuglehunden” på lik linje med annonsører.  Vedtak: Vi 

fortsetter med annonse i FH, men prøver å forhandlet frem en rabatt 

for annonsen. 
o. Kopi av brev fra NKK 13. februar, vedr. rapport fra Harstad & Vesterålen 

FK’s prøve vinter 2007. Hovedstyret vedtok at ES Åsmyra’s King 

utestenges fra prøvedeltakelse i 2 år til 29. januar 2010 pga. uønsket atferd 

overfor en annen hund. Vedtak: Saken tas til orientering. 

p. Brev fra Folldal kommune 19.02. vedr. melding om politisk vedtak – 

Dispensasjon fra båndtvang.  Saken gjelder jaktprøve Norsk Breton Klubb,  

i samarbeid med Folldal JFF, f.o.m. 4. april t.o.m. 6. april 2008.  

Dispensasjonen er gitt som en forsøksordning for 2008.  NBK har mottatt 

kopi av vedtaket og er bedt om å følge opp de krav som kommunen stiller 

til informasjon etter at prøven er fulgt opp.  Vedtak: Saken tas til 

orientering. 
q. Mail av 24.02. fra JD v/Gunnar Handberg, videresendt styret 25.02., 

vedlagt utarbeidet notat fra Kåre Lotsberg vedrørende status etter ett års 

drift rundt det nye NKK.  Vedtak: Saken tas til orientering. 

r. Mail av 28.02. fra JDDU v/Trine Melheim, oversendt styret samme dato, 

vedlagt referat fra møte 23.01. mellom JDDU og NKK samt telefonmøte i 



JDDU 28.1.  Det er planlagt samling lørdag 19. april hvor alle 

medlemmene av JD oppfordres til å møte med en representant for styret og 

en fra avlssiden. I tillegg bør NKK v/Grundetjern og jakthundavdelingen 

samt styrende organer i jakthunddivisjonen inviteres. Vedtak: Per og 

Harald Bruflot fra RU møter. 
 

Sak 18/08: Terminliste jaktprøver høsten 2008 :                                   Ellen/Kåre 

Samordningsutvalgene har innsendt sine rapporter.  Det er noen få kollisjoner, 

men ikke verre enn at det kan aksepteres.  Antall CACIT til disposisjon for 

vinterprøvene er 23 stk.  Det var søkt om 1 CACIT for mye. 

Vedtak: Alle søknader om CACIT, bortsett fra Rogaland FK 

Forusprøven, ble innvilget.   

 

Sak 19/08: Ny praktiseringsavtale – forslag:                                                         Roy                                                           

 De endringer som er innarbeidet ble kommentert av Roy.  Det er 

uoverensstemmelse mellom vedlegget til praktiseringsavtalen pkt. 3 i forhold 

til teksten i praktiseringsavtalens pkt. 7.5. Pkt. 3 fjernes og pkt. 7.5 endres i 

siste setning: ….FKF autoriserer ………….., men NKK utøver formell 

nasjonal og internasjonal dommergodkjenning /avautorisering. 

 Endre i pkt. 3.1:  FKF har et eget displinærutvalg  ………………….” 

 Vedtak: Styret anbefaler avtalen overfor NKK. 

 

Sak  20/08 Orienteringssaker fra dommerutvalget:                                               Kåre 

(i) Endringer av instruksen for FD-DR-DU samt autorisasjonsprøver. 

Vi ser behov for endring i dommerutdannelsen.  Prosessen startet for litt over 2 

år siden.  DU har kommet frem til et forslag og sett litt på historien. DU mener 

at mandatet for dommerutdannelsen er tillagt DU og  refererte til forskjellige 

vedtak som er fattet i årene før.  DU er det høyeste myndighetsområde når det 

gjelder dommerutdannelse og regelverksendringer. Roy var prinsipielt uenig i 

Kåres oppfatning og redegjorde for sin forståelse for prosessen og 

ansvarsforholdet for dommerutdannelsen. Roy foreslo at den nye og 

utarbeidede teksten for  dommerutdannelse legges frem for FKF’s RS dersom 

man ikke har finner frem til mandatet for DU som ble vedtatt på FKF’s RS i 

1991.  

Vedtak: Det må klarlegges hvilket mandat DU fikk i 1991 før andre 

prosesser vedtas. 

(ii) Orientering om årets distriktssamling og aut.prøver. 

19 kandidater er oppmeldt.  Disse vil bli fordelt på to grupper.   

Autorisasjonsprøven arrangeres i august (etter den 10. august). Det er behov for 

et større antall instruktører pga. den omfattende gruppen med kandidater.  

(iii) Status brev NKK-stryking  av dommere. 

Se tidligere punkt under ”post”. Ingen ytterligere tilbakemelding fra jakt- og 

brukshundavdelingen pr. i dag. 

(iv) Høring jaktprøveregler. 

Kåre gjennomgikk det høringsforslag som nå er blitt systematisert.  

Vedtak: Oppsummeringen oversendes sekretær som igjen sender denne ut 

til FKF’s medlemmer. 

(v) Forslag NM-lag lavland. 

Vedtak: 

Forslaget må oversendes RU til avgjørelse. 

  

Sak 21/08 Regnskap 2007                                                                                    Ellen 



Ellen orienterte.  Det var tidligere oversendt et foreløpig utkast, men det vil bli 

endringer da beholdningene ennå ikke er innarbeidet. 

Vedtak:  Regnskapet følges opp videre med avslutning og fremleggelse til 

neste styremøte. 

 

Sak 22/08 Budsjett 2008                                                                                       Ellen 

Det fremlagte forslag til budsjett ble gjennomgått post for post.  Det ble 

foreslått enkelte endringer i forhold til de oppsatte poster. 

Vedtak:  

Budsjettforslaget vedtas med de endringer som ble foreslått. Budsjettet for 

2007 settes også inn i regnskapet til sammenligning. 

 

Sak 23/08: Sak 16/08: Mandat JD: Muntlig orientering                                         Per 

 JD skal drive på med felles saker av felles interesse for medlemmene i JD.  Det 

var synspunkter på at JD burde formaliseres med et mandat.  Det må være klare 

retningslinjer for hvordan saksgangen skal gå.  

Vedtak: 

Det er ønskelig å innkalle de andre forbundene til et møte i løpet av 

høsten.  Det bør utredes hva JD skal være i fremtiden og hvor veien skal 

gå.  FKF må i mellomtiden tenke ut hva JD kan være for FKF. 

 

Her forlot Per og Kåre møtet pga. flyavgang hjem. 

 

Sak 24/08: Eventuelt   

- Ny representant for FCI. 

Her er Tore Chr. Røed blitt foreslått tidligere.  Kjell tar kontakt med NKK 

for å avklare hvordan saken står. 

- CACIT på lukkede prøver 

Ellers i Europa er dette tillatt.  Kjell skal på møte i FCI og skal forhøre seg 

om dette også kan godtas for Norge.  Det er tidligere gitt dispens. For dette 

i meget spesielle situasjoner (NESK 100 år).  Kjell tar kontakt med NKK’s 

jakt- og brukshundavdeling. 

- Representanter til NKK’s RS 2008. 

Flere navn på aktuelle personer kom opp i tillegg til de personer som 

allerede er foreslått. Styret vil ta snarlig kontakt for å få på plass 6 

representanter m/6 personlige vararepresentanter. 

 

Neste styremøte: Telefonmøte tirsdag 22. april kl. 19-21 

 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


