
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

16.10.2008 kl. 20.30-23.10 

 

 

Til stede:  Kåre Norum, Mette Marie Waaler, Marte Ottesen, Nils B. Skaar,  

                       Cato Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Kåre Norum. 

 

Sak 72/08: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

   

  Vedtak: Ingen merknad. 

 

Sak 73/08: Godkjenning av møteprotokoll 17.08. 2008: 

 

  Vedtak: Ingen merknader, utover de som er innkommet. 

 

Sak 74/08: Post: 
 

 Kopi av mail fra NKK 01.09. til Tore Chr. Røed vedr. oppnevnelse som 

NKK’s representant i FCI’s komite for kontinentale stående 

fuglehunder, og Kjell Duedahl som NKK’s representant i FCI’s komite 

for stående fuglehunder.  Vedtak: Taes til orientering  

 Mail av 01.09. fra NKK v/Jakt- og brukshundavdelingen vedr. 

henvendelse fra Svensk Kennel Klub om samarbeid om nordisk 

mesterskap for stående fuglehunder – vinter.  NKK stiller seg positiv til 

forslaget på møte i NKU 10. september. Dersom de nordiske 

kennelklubbene enes om et nordisk mesterskap, vil NKK i samarbeid 

med FKF og raseklubbene utarbeide regler og den praktiske 

gjennomføringen.  Vedtak: Cato følger opp saken overfor NKK. 

 Mail 03.09.fra Norsk Breton Klubb v/leder Kjell Engen som fremmer 

forslag hva gjelder vedtatte endringer i Championatreglene, mailen 

sendt styret 03.09. Klubben ber om at FKF behandler deres forslag og 

oversendes RU. NBK oppfatter endringene unaturlige og forvanskende 

ved å ta med tidligere oppnådde CK.  Vedtak: Saken er delegert til 

dommerutvalget, mailen oversendes dommerutvalget. 

 Kopi av to brev av 3. september fra NKK til fuglehundeiere hvis hunder 

har laget sau på jaktprøve høsten 2008.  NKK har i første omgang 

vedtatt en midlertid reaksjon.  Inntil endelig vedtak foreligger, kan ikke 

hundene stille på noen prøve. Vedtak: Taes til orientering. 

 Mail av 04.09. fra Pål Andersen, sponsoransvarlig for FKF, VM satsing 

08 vedr. profilering ved representasjon i utlandet.  Det kan være aktuelt 

med broderte FKF jakkemerker, pins, bordflagg m.m. Andersen kan 

bidra med utforming og kostnadsoversikt. Vedtak: Taes til 

orientering. 

 Mail av 8. september fra Trine Melheim vedr- ønske om 

endringer/utvikling fra Jakthunddivisjonens datautvalg.   

      Vedtak: Taes til orientering. 



 Mail av 8. september fra Trine Melheim med bl.a. informasjon om at 

JDDU planlegger ny samling med alle involverte klubber/forbund i 

desember/januar for å starte arbeidet med del II av kravene til NKK.  

Vedtak: Taes til orientering. 

 Mail av 12. september fra NKK v/Mette Johansen vedlagt NKK 

Handlingsplan for 2009-2011.  Det bes om tilbakemelding innen 10. 

oktober 2008.   

      Vedtak: Kåre setter inn de fem kulepunktene som fremkom på      

      FKFs RS i 2008.  

1. Redusert aktivitetsavgift.  

2. Hundesport. Kostnad og frivillighet.  

3. Tilskudd dommerutdanning. 

4. Data (prøveresultater) tilgjengelig innen rimelig tid. 

5. Overføring av midler – for utført arbeid (punching data osv.) 

Sender utkast til styret før sending til NKK, frist 5.11. 

 Mail av 23. september fra Sør-Varanger JFF vedr. vinterprøve 21.-22. 

mars 2009 (Gallokprøven).  Klubben søker om å få CACIT tildelt på 

bakgrunn av stor deltakelse og bra med ryper i prøveterrengene.  

Vedtak: Taes opp ved fordeling av prøvene. 

 Mail av 8. oktober fra Trine Melheim vedr. JDDU’s fremdrift videre, 

bilagt referat fra telefonmøte i JDDU 02.09., - møte 17. januar 2009 i 

NKK’s lokaler, frist for innspill 10. desember.  Møte er avtalt til lørdag 

17. januar 2009 i NKK’s lokaler.  Vedtak: Taes til orientering. 

 Mail av 8. oktober fra Trine Melheim JDDU med diverse vedlegg, - 

bl.a. krav til NKK DogWeb.  Vedtak: Taes til orientering. 

 

 

Sak 75/08: Tidspunkt/arrangør for FKF RS 2009. 

 Saken ble diskutert, og det fremkom forslag om både i mars/april eller som nå 

mai/juni. 

Vedtak: RS i FKF avholdes første halvdel  i juni 2009. FKF styre ber om 

at de klubber som ønsker å være vertskap tar kontakt med Ellen innen 1 

desember. Dette innebærer at klubber må sende forslag som ønskes 

behandlet på NKK`s  RS innen 1 mars 2009. 

  

  

Sak 76/08: Debattsider - FKF’s medlemsklubber. 

Styret og dommerutvalget har fått mange henvendelser vedrørende det som 

skrives på diverse nettsider – mange opplever dette som krenkende, fordi det er 

umulig å besvare eller forsvare seg på en tilfredstillende måte. 

Vedtak: FKF styre tilskriver samtlige medlemsklubber og forklarer de 

problemer og ulemper dette medfører:  

Styret i FKF har selv og ved henvendelser fra enkeltpersoner registrert at det på 

diskusjonsforumene på flere av FKFs medlemsklubbers nettsider ligger innlegg 

med negative personkarakteristikker av tillitsvalgte, og kritikk av dommere og 

dommeravgjørelser. Dette er etter FKF-styrets mening uheldig, og er et dårlig 

insitament for å få medlemmene til å ta verv som tillitsvalgte eller dommere. 

Det har lite med demokratiske rettigheter å gjøre å bruke diskusjonsforumene 

på denne måten. 

 

 

 

 



Styret i FKF er selvfølgelig klar over at det er klubbene som har alle rettigheter 

og plikter for sine klubbsider, men ber om at den enkelte medlemsklubben går 

igjennom sine rutiner og ser på om de er tjenet med den form og det innhold 

som enkelte nettsiders diskusjonsforum har. 

 

 

Sak 77/08: Påmeldingsfrist med spesielle kvalifiseringskrav høystatusløp. 

 Vedtak: Cato ser på det utarbeide materialet fra de enkelte komiteer, og 

kommer med en felles innstilling som legges frem for styret på 

desembermøtet. Likedan hvordan en takler evt. for sent 

påmeldte/oppnådde nødvendige premieringer. 

 

 

Sak 78/08: ”Hundesport” 

 Vedtak: FKF`styre tar dette opp i styringsgruppa i JD for å fremme 

saken, samt at det allerede er foreslått i NKK`s handlingsplan 2009-2011. 

Styret ber likedan den enkelte klubb om å sende inn forslag på dette til 

NKK`s RS i 2009, da FKF har ikke forslags rett overfor NKK. 

 

 

Sak 79/08: Aktivitetsavgift jaktprøver 

 Vedtak: FKF`styre tar dette opp i styringsgruppa i JD for å fremme 

saken, samt at det allerede er foreslått i NKKs handlingsplan 2009-2011. 

Styret ber likedan den enkelte klubb om å sende inn forslag på dette til 

NKKs RS i 2009, da FKF har ikke forslags rett overfor NKK. 

   

Sak 80/08: Tidspunkt NM Høyfjell  

                        Vedtak: NM høyfjell legges i 2009 til 4 - 6 september. NM-lag legges til  

                        torsdag 3 september. Det vil ikke gies anledning til ekstra VK, da også UK 

og AK skal få rimelig adgang til terrengene denne helga. Rekkefølgen på 

arrangørene opprettholdes. 

              

Sak 81/08: Strategi - Kongsvoldterrengene, Dovrefjellrådet m.fl. 

 Vedtak: Tor Steigedal blir FKF`s representant i interessegruppen som 

skal se på vår ”bruk” av terrengene på Kongsvold.   

 

Sak 82/08: Kvalitetssikring dommere høystatusløp. 

 Første dag er svært viktig på høysstatusløp, kvalitetsikring, par sammensetning 

osv. bees vurderes. 

                       Vedtak: Oversendes dommerutvalget.   

 

Sak 83/08: Påmelding/venteliste NM og lign. arrangement. 

                       Vedtak: Se sak 77/08.  

 

Sak 84/08: Fordeling prøver Kongsvold, - brev fra NKK 18.09.2008. 

                       Marte hadde laget forslag til utkast til brev, som ble diskutert. 

                       Vedtak: Marte ferdigstiller brevet, sender utkast til styret før det sendes til  

                       NKK innen fristen den 24 oktober. Styret ber likedan NKK om at dette  

                       delegeres til FKF. Styret ber likedan NKK om at dette delegeres til  

                       FKF. Styret setter i tillegg ned en gruppe   

                       bestående av Marte og Cato, som skal se på mandat og kriterier for å  

                       arrangere prøver på Kongsvold. Gruppa kommer med endelig innstilling  

                       til møtet i desember.  



Sak 85/08: Oppfølging sak 66/08 fra siste styremøte. 

  Delegeringssak fra NKK, innspill fra FKF, utsatt sak 55/08. 

  Vedtak: Kåre tar opp dette i styringsgruppa i JD, jfr. notat fra møtet i  

                       NKK. 

 

Sak 86/08: Orientering fra dommerutvalget. 

  Nye regler er snart ferdig, ”råutkast” oversendes NKK, slik at godkjenning kan  

                       skje før årskiftet. 

                       Ny dommerhåndbok er påbegynt, må avvente endelig godkjenning fra NKK. 

                       Ny dommerutdannelse, nytt forslag er utsendt  – styret bees vurdere  

                       forslaget. 

                       Vedtak: Taes til orientering, dommer utvalget bes om å sende ut forslaget  

                       ut til høring. Endelig forslag legges frem overfor styret, som innstiller til  

                       FKFs RS. 

 

Sak 87/08: Eventuelt 

   

                       Støtte til dommerutdanning.  

                       Vedtak: Kåre tar opp dette i styringsgruppa i JD på møtet førstkommende  

                       uke, og sørger for at det blir gjort innspill og aksjon innenfor fastsatte  

                       frister til NKK for budsjettert for 2009. Kåre tilskriver likedan brev      

                       direkte til NKK for mistet kompensasjon for 2008.  

  

                       Lokale dommerutvalg –styret og dommeruvalget mangler oppdatert    

                       oversikt over hvem som sitter i de lokale dommerutvalgene 

                       Vedtak: Ellen tilskriver samtlige medlemsklubber og ber om      

                       tilbakemelding på hvem som sitter i de lokale dommerutvalgene 

 

  FK-skog. Vedtak: Kåre forespør, Jon I. Søhuus og Øystein Utne. 

 

                       FK-kombinert. Vedtak: Kåre forespør, Rune Brenna og Glenn Olsen. 

 

                       Aversjonsdressur. Styret bees om å se på det utsendte forslaget, før det  

                       sendes ut til klubbene. 

  

                      Møteplan styremøter,  11 november – telefon. 

                                                             16 desember – fysisk møte Gardermoen. 

 

Kåre Norum. referent 


