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   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     03.07.2014 kl. 16.00 – 21.10 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen, Nils B. Skaar,  

     Robert Brenden  

 Varamedlem:  Anders J. Lunde 

Fravær: Styremedlem:  Trine Melheim  (med på Skype i sak 58, 60, 65 og 66)         

 Varamedlem:  Rune Frankmoen  

  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

Kjell ønsket velkommen til nytt varamedlem, Anders J. Lunde. 

 

Sak 52/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. Lunde har stemmerett på dagens møte i fravær av 

Trine Melheim. 

 

Sak 53/14: Godkjenning av referat fra styremøte 13.06.2014 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 54/14: Post: 

1. Mail av 14.5. fra NKK v/Mette Johansen med info vedr. NKK RS 2014. 

Avholdes over to dager med start lørdag 8.11. Dialogmøte 8.11. før 

start RS. Forslag som skal behandles på RS må være innsendt innen 15. 

august. Vedtak: Trine utarbeider forslag i hht vedtak på FT 2014, 

se sak 65/14. 
2. Mail av 26.mai fra NKK v/Elisabeth Jangås vedr. ubetalte 

medlemskrav.  NKK ser med bekymring på den store nedgangen i 

medlemmene i medlemsklubbene. Har sendt ut liste over medlemmer 

som var medlem i 2013, som ikke er medlem i 2014. NKK anbefaler 

klubbene å gå igjennom listene og evt. ta kontakt med de som ikke har 

betalt/meldt seg ut. Vedtak: Tas til etterretning. Robert utformer 

utkast til BIT- representanten. Utover dette tas saken til 

etterretning. 
3. Mail av 3. juni fra Hallingdal FK v/Odd Harald Sørbøen vedr. NM 

Vinter, hvor det bl.a. etterspørres om arrangør og arena er fastsatt på 

linje med NM Høyfjell Høst (Kongsvold)? Vedtak: Anders følger opp 

saken. Lager et utkast som sendes til styret for kommentarer før 

videre behandling.  
4. Mail av 4. juni fra Bente Øfjord vedr. en forskrift som tråtte i kraft 1. 

juni.  Denne forskriften skal gjøre det mulig å skille på dyr tatt av 

rovdyr og dyr som er tapt av andre årsaker.  Vedtak:Tas til 

etterretning. 
5. Mail fra  Salten Fuglehundklubb v/Ann Kristin Lorentzen av 4. juni 

vedlagt brev til FKF vedr. avslag på grunneiers tillatelse for 

fuglehundprøver – Statskog Nordland. Salten FK fikk tillatelses til å 

avholde sin jaktprøve 25.-27. april 2014, men med klare føringer at det 

for 2015 ikke blir gitt tillatelse.  Statskog henviser bl.a. til forstyrrelse 

av pardannelse hos rype. Salten FK ber FKF avklare med Statskog 

sentralt om de har fastsatt nye retningslinjer for jaktprøver i april. 
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Vedtak: Hans tar initiativet til et møte med representanter fra 

grunneier Statskog evt. sammen med representanter fra Nordland 

JFF for å skape forståelse for den faglige bakgrunn for å kunne ha 

fuglehundprøver ut april.  

6. Mail av 4. juni fra NKK v/Janne Gregersen vedr. ny praksis ved 

arrangering av jaktprøver.  Det er ikke lenger nødvendig å melde inn 

dommere og NKK-representanter 14 dager før prøven.  Fra 1. juni 2014 

føres dommere og NKK-representanten opp i de øvrige papirer for den 

aktuelle prøvetypen, slik at alt sendes inn i etterkant av prøven. 

(prøvelederhåndtok).Vedtak: Tas til orientering.  

7. Mail av 12. juni fra NKK v/Aktivitetsavdelingen vedlagt kopi av brev til 

eier av P Fjellrypas Rd II Tempo vedr. rapport fra NKKs representant 

under fuglehundprøve ref. 50-14046. Eier hadde meldt inn 

egenerklæring på løpetid til en prøveledelse, men hunden ble stilt og 

premiert på annen prøve samme dag. NJK har vedtatt å følge 

innstillingen fra fagkomiteen om at eier får aktivitetsforbud ett 

kalenderår fra dom faller. Vedtak: Se post pkt. 11. 

8. Mail av 19. juni fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt informasjon 

om status IT-satsingen i NKK.  Vedtak:Tas til orientering. 

9. Mail av 20. juni fra Norsk Pointerklubb v/Unni Bakke vedr. flytting av 

1-dags unghundprøve for pointere 30. august på Kongsvold til Rjukan 

23. august.  Dette pga. av at de ikke har greid å skaffe terreng på Dovre 

pga. beitedyr. Telemark FK har stilt terreng til disposisjon på Rjukan. 

Vedtak: Flyttingen godkjennes.  
10. Kopi av mail 23. juni fra NKK Aktivitetsavdelingen til eier av LV 

Fjordlandets Julius som har vist uønsket adferd mot annen hund under 

prøve ref. 50-1406. Saken er behandlet av NKKs jakthundkomite som 

vedtok å følge vedtaket fra FKFs FK: Hunden utestenges fra prøver i et 

år fra den dato episoden fant sted.  Vedtak: Tas til orientering. 

11. Mail av 26.6. fra NKK v/Aktivitetsavdelingen vedr. mottatt anke i sak 

28/14 – se post pkt. 7. Den er nå oversendt til appellutvalget. Mens 

saken behandles, gis den oppsettende virkning og det medfører at eier 

kan delta på arrangementer arrangert av de nordiske kennelklubbene og 

eller en av medlemsklubbene,  mens anken behandles. Vedtak: Tas til 

orientering. 

12. Mail av 28.6. fra NKK v/Aktivitetsavdelingen  vedr. revidert utkast til 

regelverk for brukshundprøver(NBF), samt notat med oppsummering av 

de største endringene som er foreslått. Svarfrist for høringen er 28. 

september. Vedtak: Tas til orientering. 

Sak 55/14: Kongepokal – Sak 3.1 på Fuglehundtinget 

 Dersom en jaktprøve er blitt tildelt Kongepokal, men av en eller annen grunn 

ikke kan dele den ut (utenlandsk deltaker vinner av et NM), ønsker FKF å 

avklare med NKK konsekvensene av at Kongepokalen ikke deles ut.  FKF 

ønsker at i en slik situasjon får man beholde den tildelte Kongepokal for så å 

sette den opp på NM i den aktuelle gren året etter.  Vedtak: Kjell undersøker 

betingelsene for tildeling av Kongepokal.  

 

Sak56/14: Endelig forslag til ny kontrakt med Statskog om Kongsvold-terrengene 

4. juni oversendte Petter Elvestad en ikke-signert utgave av kontrakten som går 

ut 31.12.14 samt driftsplan hvor prosedyredelen er revidert i løpet av perioden 

og lagt med i ny utgave.  Vedleggene er ment som forberedelse av diskusjon 

om ny avtale. Vedtak: Styret gir KH-komiteen i oppgave å følge opp ny 

leieavtale med Statskog som signeres i god tid innen 31.12.2014. 
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Sak 57/14: Vandrekongepokal NM Høyfjell – sak 3.1. på Fuglehundtinget  

FKF har en slik pokal som ingen vet hvor er. Ingen har vunnet den til odel og 

eie tidligere.  Trine foreslår at FKF tilskriver Slottet og ber om å få laget en 

kopi av den forsvunnende pokalen for egen regning som vi kan sette opp igjen.  

Det vil gjøre at vi får Kongepokal på NM Høyfjell hvert år. Vedtak: Utsettes 

til neste styremøte. 

 

Sak 58/14: Endring av FKFs lover for etablering av tilslutningsavtale for klubber og 

foreninger med annen organisatorisk tilknytning enn som selvstendig 

klubb 

 Nils har utarbeidet et utkast til nødvendige endringer i FKFs lover for at dette 

skal kunne bli en realitet, og samtidig vedlagt utkast til tilslutningsavtale. FKF 

ser i ettertid at benevnelsen  «tilslutningsavtale» er bedre enn 

«samarbeidsavtale».   Vedtak: Styret i FKF gir oppdraget til lovkomiteen 

som sender saken på høring. Styret i FKF fremmer saken til 

Fuglehundtinget 2015. 

  

Sak 59/14: Valg i Samordningsutvalgene for jaktprøver 

Det er 3 år siden det var valg sist, og vi må følge opp mandatet som ble vedtatt 

i 2011 som tilsier 3 år med mulighet for gjenvalg.  Hans orienterte. Vedtak: 

Hans følger opp saken videre og utarbeider skriv til SU om valg. 

 

Sak 60/14: Fremtidige styremøter – Dager og tidspunkter – Organisering av 

styrearbeid – Fordeling arbeidsoppgaver 

Det må settes opp en oversikt over styremøter frem til jul, - bestemmes hvilke 

dager passer best for medlemmene og tidspunkter. Telefonmøter foregår på 

Skype, - fysiske styremøter legges til Gardermoen-området.   

Informasjonsflyt og kontroll av påbegynte arbeidsoppgaver. Vedtak: Første 

styremøte onsdag 1. oktober på Skype kl. 20.00. (Ved behov tidligere, mail 

eller Skype). Fysisk møte torsdag 20. november kl. 1500 på Gardermoen 

Kurs og Konferansesenter. De øvrige deler av det som er beskrevet over  

tas opp på neste fysiske møte (informasjonsflyt og kontroll på påbegynte 

oppgaver).  

 

Sak 61/14: Sammensetning FKF-oppnevnte komiteer.  
Fagkomiteer høyfjell / lavland, skog og kombinert.  

Kongsvold /Hjerkinnkomiteen. Vedtak:  

K/H: Fredrik Aalerud, Robert Brenden og Petter Elvestad. 

FK Skog: Jon Ivar Søhus, Tore Kallekleiv  

FK H/L: Petter Elvestad, Nils B. Skaar, Iver Melby. 

FK Apport (komb.): Rune O. Brenna og Glenn Olsen. 

FKF styrets representant i DU Apport: Anders Lunde 

Derbykomiteen: Andreas Bjørn, Odd Harald Sørbøen, Marianne Sagstad. 

 

Sak 62/14: Den videre veien for instruktørutdanning 

Det må oppnevnes et Fase III-utvalg og vasking av lister for de som har fase I 

og II. Hans orienterte.  Vedtak: Hans følger opp saken videre.  Ellen 

innhenter pristilbud på trykking av. de nye kompendiene for Fase I og II. 

 

Sak 63/14: Ny DogWeb Arra 

Oppnevning av representanter til en gruppe som skal se på ny DogWeb Arra.  

Vedtak: FKF tar initiativet overfor RU og nedsetter en komite. Nils setter 

opp skriv til RU. 

 

Sak 64/14: Midler til utdannende klubber.  
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FKFs dommerutvalg har nå mottatt og systematisert krav fra klubber med 

etterutdanning eller utdanning av dommere. Ved å gi samme beløp som ved 

siste utdeling, 1000,- per deltager på etterutdanning og 7000,- per kandidat som 

har bestått Kongsvold1 og autorisasjonsprøven, vil dette bli en utgift på 

339 000,-.  

Det er opp til styret å fastsette beløpet. Vedtak: Styret vedtok å følge 

anbefalingen fra Sentralt dommerutvalg. Kontonummer til klubbene må 

dokumenteres før overføring skjer. 

 

Sak 65/14: NKK RS 2014 

Forslagsfrist til NKK for innsending av saker og valg. Hvem skal møte fra 

FKF?  Trine kan ta tak i de saker som ble vedtatt på Fuglehundtinget og 

kommer med et forslag innen 25.7.  Det må lages saksdokumenter.  Sendes på 

høringsrunde etter hvert. Det settes 1 uke for tilbakemeldinger fra 

medlemsklubbene. Reaksjoner mot hund: Forslaget ble vedtatt i fjor, men ikke 

innarbeidet i lovverket. Sende inn saken på nytt til NKK RS. Trine utarbeider 

sak.  

Status:Pr. i dag har vi Dag Skarpodde og Harald Bruflot i hovedstyret.  

Vedtak: Styret jobber videre med å forespørre aktuelle kandidater. Kjell 

setter opp skriv som sendes ledere i FKF. 

 

Sak 66/14:  Avtale med SSK – Veien videre 

Nils, Trine og Kjell var på møte med representanter fra SKK på Gardermoen 

vedr. treninger i respektive land.  Møte gikk bra, og man kom frem til en 

intensjonsavtale. På slutten av møte planla man videre fremdrift. 

Intensjonsavtalen sendes til våre medlemmer til høring. Denne er ment å være 

grunnlaget for en mer konkret avtale. Vedtak: Nils tar saken videre. 

Utarbeider høring. Høringsfrist 10. august fra våre medlemsklubber.  

 

Sak 67/14: NKK RS-vedtak om fjerning av Stor-Cert   
Brev datert 1. juli fra adm.dir. i NKK, Trine Hage som svar på FKFs brev av 

17.6. Vedtak: Kjell svarer på brevet.   

 

Sak 68/14: Utstillinger 

Forslag til brev til RU vedr. utviklingen i antall deltagende hunder på 

utstillingene, da deltakerantallet på enkelte utstillinger viser en klart 

nedadgående trend.  Dette medfører utfordringer både av arrangementsteknisk 

og avlsmessig karakter. Vedtak: FKF sender et forslag til redusering av 

antall utstillinger og oversender dette til RU til uttalelse. 
   

Sak 69/14:  Eventuelt 

- Mail av 3. juni fra Dommerutvalget i FKF.  DU ønsker å fjerne muligheten 

for at hvem som helst kan foreta uttrekk fra DogWeb og lage framstillinger 

av dommernes prestasjoner. FKF DU har utformet et brev til IT-avdelingen 

hos NKK som bes sendt gjennom styret i FKF. Vedtak: Trine lager et 

følgeskriv med kopi til BIT og vi avventer deretter reaksjonen fra 

NKKs IT-avdeling.  

- Evaluering av NM-vinter 2014: Forslag til brev. Vedtak: Brevet sendes. 

- Spørsmål om vara for BIT-representanten. Vedtak:  Ola Øie.  

 

Neste styremøte:  Onsdag 1. oktober kl. 20.00 på Skype.  

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 


