
   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     27.11.2014 kl. 10.00 – 18.30 

 

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

     Robert Brenden, Trine Melheim 

 Varamedlem:  Anders J. Lunde  

    Rune Frankmoen 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

 

Sak 79/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 80/14: Godkjenning av referat fra styremøte 01.10.2014 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 81/14: Post: 

1. Mail av 13.10. fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om hvilke 

personer som vil bli tildelt NKKs sølvmerke, gullmerke og 

oppdretterpris under NKKs utstilling Dogs4All 14.-16. november 2014. 

Trine og Robert hadde noen kommentarer.  Vedtak: Tas til 

orientering. 
2. Mail av 30.10. fra NKK v/Marianne Ono Njøten stilet til klubber, 

forbund og regionen med informasjon om at NKK vil fra 1. november 

starte en prøveordning med vakttelefon til bruk i «krisesituasjoner» 

(NKKs systemer er nede eller har andre alvorlige feil. Bemannet 

mellom kl 1600-2200 på hverdager og kl 1000-1800 i helger. 

Prøveordningen vil vare ut året og deretter bli evaluert.  FKF har sendt 

en anmodning om at vedtaket bør vare ut 1 år. Vedtak: Tas til 

orientering. 

3. Mail av 31. oktober fra NJFF v/Webjørn Svendsen med orientering om 

at en utdannet men passiv instruktør i aversjonsdressur er fratatt sin 

autorisasjon pga uakseptable brudd på forskrift og retningslinjer når det 

gjelder bruk av elektrisk strøm på hund. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 31. oktober fra NKK (Jakt) v/Janne Gregersen vedr. 

oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer 2015. Vedtak: 

KG for ettersøk er underlagt NJK og dette er ikke HS sitt ansvar. 

KG Agility og lydighet ligger nå under sportshundkomiteen og skal 

oppnevnes av disse. 

5. Mail av 9.november fra Norsk Bretonklubb vedr. Fase I kurs hvor 

kurset ble avholdt uten utsendt materiell fra FKF, som var i en 

overgangsfase til nytt kursmateriell. Vedtak: FKF godkjenner de 

utdannede instruktørene (etter gammelt kursopplegg), men sender 

nytt kursmateriell for Fase I til de nye instruktørene. Når oppgjør 

er foretatt, vil diplom og instruktørbevis oversendes. 

6. Meil av 23. november fra RU v/Robert Gill vedr. tidligere oversendt 

henvendelse fra FKF når det gjelder samordnet svar fra FKF på 

forespørsler om tillatelse til å få med Gr. 7 på utstillinger.  Alle 

raseklubbene finner nåværende prosedyre fornuftig og vil følge denne, 

dvs at FKF håndterer forespørsler om Gr. 7’s deltakelse på utstillinger, 



ikke den enkelte raseklubb på sine vegne. Vedtak: Tas til orientering. 

Rune lager utkast til RU vedr. endringer i championatregler 

knyttet til Stor-cert. Det presiseres at raseklubber tilsluttet FKF 

skal ha felles championatregelverk. 

7. Mail av 24. november fra NKK v/Mette Johansen vedr. 

markering/feiring av klubbjubileer i 2015. Vedtak: Tas til orientering. 

FKF er 50 år i 2015. Trine lager notat i romjula som sendes til 

styret med tanker og planer om jubileumsfeiringen.  

 

 

Sak 82/14: Terminliste jaktprøver 2015 

Terminlisten ble utsendt fra NKK 18.11.  Det viste seg at den var meget 

mangelfull, da flere jaktprøver hadde falt ut.  Mail fra NKK 19.11. informerte 

om at feilen hadde oppstått ved overgangen til ny driftsleverandør, og de 

arbeidet med å finne feilen. Torsdag 20.11. kom det ny terminliste for fugl fra 

NKK v/Eva Pedersen. Denne viste seg å inneholde de manglende prøver og 

listen ble oversendt FKFs medlemsklubber for gjennomgang og evt. 

tilbakemelding vedr. mangler. Det kom ingen slike meldinger, og listen ble 

oversendt SU’ene for behandling og rapportering tilbake til FKF. 

Samordningsutvalg Lavland 

Har fulgt innstillingen fra SU.  

1 CACIT er ikke tildelt.  Forus Open er avlyst. Vestfold FK har sagt seg villig 

til å overta arrangementet for 2015. Søknad må sendes NJK vedr. disp. fra 

regelverket til Forus Open. Godkjennes dispensasjonen, sier FKF seg enig i at 

arrangementet for 2015 arrangeres av Vestfold FK.  Arrangementet vurderes 

deretter år for år inntil nytt jaktprøveregelverk skal behandles.   

Vedtak: Hans utarbeider et svar til Rogaland, Vestfold FK og SU Lavland. 

  

Samordningsutvalg Sør-Vest 

Har fulgt innstillingen fra SU.  

6 arrangører har søkt om Cacit, 5 arrangører tildeles CACIT. VFK tildeles ikke 

Cacit vedr. prøve på Mjølfjell i mars ( «ny søker»). 

Høst: Kan tildele 3 Cacit, 2 arrangører har søkt. 1 Cacit ikke tildelt. 

   

Samordningsutvalg Sør-Øst 

Vinter: Kan tildele 4 Cacit og fem klubber har søkt om Cacit.  Gudbrandsdal 

FK flytter sin prøve pga. kollisjon med Hed-Opps prøve i Espedalen 21.-22.3.  

NVK må legge inn prøve Vinjeveien 28.-1.3. 

 

Styret FKF: Gudbransdal FK har ikke fått tildelt CACIT for vinteren 2015. 

Dette fordi de ikke har den nødvendige kvaliteten vi forventer av en prøve med 

CACIT, som ville ha gått på bekostning av prøver med de forventede 

kvalitetene. Østerdal FK, Romerike FK, Hed-Opp FK og NGK er tildelt 

CACIT vinter 2015. 

 

Høst: Kan tildele 2 Cacit, kun 1 klubb har søkt. NGK Ljørdalen/Trysil bytter 

helg fra 28.-30.8. til 22.-23.8.15. VK søndag.  SU’s anbefalinger er fulgt. 

Hans lager brev til NGK.   

   

 

 

 

 

 

 



 

Samordningsutvalg Midt-Norge. 

Har fulgt innstillingen fra SU. 

Vinter. Trondheim JFF og Røros JFF får ikke CACIT.  

 

Høst: Kan tildele 8 CACIT.  NBK må flytte sitt arrangement pga. datokollisjon 

med to andre CACIT-prøver og er forelagt to andre datoer for jaktprøve i deres 

regi med CACIT. NBK er ikke villig til å gjøre dette, og får derved ikke tildelt 

Cacit i 2015.  Røros JFF tildeles Cacit for 2015.  

 

  

Samordningsutvalg Nordre Nordland 

Har fulgt innstillingen fra SU. 

SU gjør en meget god jobb på forhånd, slik at alt er klart når terminlisten 

foreligger.  

Vinter: Kan tildele 7 Cacit.   

Høst: Kan tildele 3 Cacit.  

 

Samordningsutvalg Søndre Nordland 

Har fulgt innstillingen fra SU. 

Vinter: Kan tildele 3 Cacit, 4 klubber har søkt. Vefsn JFF og Salten FHK har 3-

dagers prøve, - god margin mht ant. Startende og premieringer. Rana JFF og 

Bodø JFF har 2-dagers prøve. Rana JFF har fler startende og premieringer. SU 

anbefaler at Bodø JFF ikke får Cacit i 2015.  

 

Høst: Kan tildele 3 Cacit. 3 klubber har søkt og har fått Cacit.  

 

-          Vi må få en fast dato fra NKK når terminlisten skal sendes FKF i 

fremtiden. Dette fungerer ikke. Alternativt må vi få bladet «Fuglehunden» til å 

gi ut bladet seinere. Vedtak: Kjell tar kontakt med NKK.  

-  Trondheim JFF – høstprøver de 3 foregående år.  Klubben har 

arrangert høstprøver med et lite antall deltakere, ingen premiering og dårlig 

med fugl. Samtidig har klubben hvert år innlevert oppgjør og papirer langt over 

fristen 4 uker etter å ha blitt purret flere ganger. Klubben har på ny søkt om 

skogsfuglprøve høsten 2015. Vedtak: FKF avslår Trondheim JFF søknad 

om 1-dags skogsfugllprøve 2015 pga misligholdt tidligere 

rapporteringssystem selv om at tidligere varsel er gitt. Brev sendes.  

 

Sak 83/14: NKK RS 2014 – Informasjon etter avholdt RS 

 Kjell har laget et notat etter representantskapsmøte som er sendt styrets 

medlemmer samt FKFs medlemmer til orientering. Det er kun ment som en 

førstegangsinformasjon, og ikke en fullstendig rapport.  Trine hadde noen 

kommentarer. Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 84/14: Reforhandlet kontrakt med Statskog 2015-2018 vedr. Kongsvold-

terrengene 

Kjell har fått overlevert to kontraktsformularer og to likelydende driftsplaner 

vedlagt kart og prosedyrer.  Petter Elvestad, leder i K/H-komiteen, har 

gjennomgått dokumentene og har kommet med enkelte kommentarer som 

styret må vurdere. Vedtak: Trine og Robert kvalitetssikrer kontrakten mot 

Statskog. Kontrakten skal signeres innen 31.12.14.  

 

 

 



Sak 85/14: Mandat for Raseutvalget (RU) 

Vedtak: Styret i FKF er kjent med at det arbeides med flere modeller for 

mandat for RU.  Styret ønsker å presisere overfor RU at det mandat må 

være tilpasset FKF’s lover.  

 

Sak 86/14: Arrangør av NM Vinter  
På bakgrunn av henvendelse fra en medlemsklubb, har FKF innhentet 

medlemsklubbenes synspunkter på rullering/flytting av NM Vinter. Det har 

vært stort engasjement blant medlemsklubbene. Vedtak: FKF ser på 

bakgrunn av bred enighet blant medlemsklubbene ikke behov for å legge 

spørsmålet fram for Fuglehundtinget.  Konklusjonen ble at de fleste 

klubber mener at NM Vinter bør forbli på Andøya, mens flere er positive 

til rullering i Nord-Norge.  Flere ser også at arrangementet kan styrkes 

ved at andre klubber kan samarbeide med nåværende arrangør. 

Sammenfatning av medlemsklubbenes uttalelser med konklusjon sendes 

medlemsklubbene til orientering.  

 

Sak 87/14: NM Vinter - Evaluering 

Høringsrunden er nå over.  Basert på de siste årenes erfaringer og Harstad & 

Vesterålen FK’s manglende respons på den evaluering som FKF årlig har gitt 

arrangøren, bør styret se på om man skal bidra med personell inn i 

arrangementsstaben som kan sikre at arrangementet holder samme nivå som de 

andre NM-arrangementene. Vedtak:  Nils og Hans tar et initiativ til et møte 

med ledelsen i HVFK i forbindelse med kvalitetssikring av NM vinter. 

 

Sak 88/14: Valg Samordningsutvalg (SU) 

Vi har nå fått inn valg resultatene fra alle SU. Nytt mandat ble godkjent på 

Fuglehundtinget 2011 og det ble samtidig gjennomført valg. Vi har nå i 2014 

gjennomført første valget i etter nytt mandat. Det er nå flere SU som har 

benyttet seg av muligheten for gjenvalg og har fått en god spredning på 

representantene i SU. Vedtak: Styret i FKF godkjenner valgene i 

samordningsutvalgene. Oppdatert liste over Samordningsutvalgene legges 

på FKFs nettside under «Samordningsutvalg». 

  

Sak 89/14:  Utnevnelse av Fase III instruktører 

Det er kommet inn forslag på 10 Fase 3 kandidater fra medlemsklubbene. 

Vedtak: Instruktørene godkjennes. Listen legges ut på FKFs nettside.  

Klubbene oppfordres fortsatt til å melde inn egnede kandidater. 

 

Sak 90/14: Status DogWeb Arra 

Den oppnevnte gruppen hadde sitt første møte 11.11. og Hans orienterte om 

status i arbeidet med å oppgradere eksisterende DogWeb Arra, - i første 

omgang foreta enkelte justeringer i påvente av utarbeidelse av et helt nytt 

system. Vedtak: En oversikt over kostnadene for en lettere justering må 

fremlegges for styret i FKF før beslutningen tas.  

 

Sak 91/14: Fuglehundtinget 2015 – Resultat «høring» blant medlemsklubber 

Det er kommet inn 9 høringssvar fra NESK, Rogaland FK, NVK, ITFK, THK 

fgr, Namdal FK, NMLK og NGK og sist fra Hed-Opp FK. Alle er positiv til at 

Fuglehundtinget legges til Alta i 2015. NMLK  og Hed-Opp FK syntes dette 

var en meget god ide, men syntes de økonomiske forholdene ble for dyrt. Tatt i 

betraktning de tilbakemeldingene som er kommet i forbindelse med høringen 

om NM-vinter, er medlemsklubbene meget klar på at vi skal dekke hele 

fuglehund Norge. Vedtak: Ut fra de høringssvarene som er kommet inn, 



legges Fuglehundtinget til Alta 2015. Dato blir 12.-14.6.2015.  Trine er 

styreansvarlig for jubileumsmarkeringen (FKF er 50 år i 2015!) og setter 

opp et budsjettforslag.  

 

Sak 92/14: Dommerkonferanse DUA 2015 

DUA finner det påkrevet med en dommerkonferanse 2015 og har oversendt et 

tilbud fra Malungen Gjestegård i Stange.  Forslag til budsjett: 25 deltakere = 

kr. 45.000,-, reisekostnader = kr. 8.000,- (kun dommerutvalget), reise for 

demo-hunder = kr. 1.600,- samt reise for deltakere = kr. 10.000,-. Det er 

dessuten ønskelig å ha en reserve på kr 3.000,- til dekning av reiseutgifter 

dersom en i DUA må reise til en prøve for å uteksaminere en dommerelev eller 

to i løpet av sesongen.  Konklusjon: I budsjettet for 2015 settes det opp en post 

Dommerutdanning Apport med kr 68.000,-.  (Det blir ikke dommerkonferanse 

i 2016).  Vedtak: Styret godkjente budsjettet. Det sendes inn regnskap 

etter avholdt konferanse før utbetaling skjer.  Styret anmoder DUA om å 

oppfordre dommere til å søke økonomisk støtte hos sine klubber for de 

utgifter de ikke får dekket gjennom FKF’s bidrag.  

 

Sak 93/14: Pins til DUA  

Dette er pins som utdeles til hundefører første gang hunden oppnår full pott 

under apportprøve, dva 130 poeng av 130 oppnåelige.  Det er vel 100 hunder 

som har klart det så langt.  

DUA ønsker få laget 100 stk nye pins til en kostnad av ca. 23-25 kroner per 

pins, altså ca. 2500 + verktøy for produksjon 750,-. Vedtak: Dommerutvalg 

apport gis fullmakt til bestilling av 100 stk 130 - pins.  Kostnad ca.   kr 

3250,- dekkes av årets budsjett for FKF styret. 

 

Sak 94/14: Dommerutdanning apport – presisering aspirantarbeid 

Etter diverse misforståelser i høst, så har DUA v/Bjørn Egil Larsen gjort en 

liten justering på teksten vedr. aspirantarbeidet: «Dommer og sensor 

gjennomgår aspirantens kritikker og godkjenner aspirantarbeidet dersom de 

finner aspirantens arbeid tilfredsstillende. Dokumentasjon fra dommer, sensor 

og aspirantarbeid sendes DUA for endelig godkjenning.» Denne setningen er 

også tatt inn vedrørende utvidelse for feltdommere. Alle steder hvor det var 

henvist til DUK som nå heter DUA er blitt endret. Vedtak: Foreslått endring 

vedtas av styret.  

 

Sak 95/14: Kongsvold/Hjerkinn-terrengene som Nasjonal Arena.  
Robert gikk gjennom tidligere arbeid/rapporter og informerte om status. Det 

ønskes avklarering ang. veien videre mot en Nasjonal Arena. Vedtak: 

Komiteen jobber mot det vedtak som ble fattet på FT 2014.  

 

Sak 96/14: Dommergodtgjørelse og bruk av dommere under høystatusløp 

Nils har den 23.2.14 på mail til styret oversendt et forslag til brev til arrangører 

av høystatusløp. Dette er foreløpig ikke blitt sendt ut. Forslaget omhandler bl.a. 

ordning for dommeroppgjør og bruk av dommere til andre dommeroppgaver 

enn det de er blitt utpekt av FKF til å gjøre. FKF forutsetter at dommerne er til 

arrangørens disposisjon ut over den ene dagen vedkommende skal dømme 

høystatusløp. Vedtak: Nils lager et endelig forslag som sendes styret på 

mail for evt. kommentar før forslaget sendes arrangører av høystatusløp 

og legges ut på FKFs webside. 

 

Sak 97/14: Standardavtale FKF – lokale instruktører 

Standardavtale er nå utarbeidet til bruk for de klubber som utdanner 

instruktører for Fase I eller II samt aversjonsdressur. Vedtak: Standardavtale 



FKF/Lokale instruktører er revidert etter at ny instruktørutdanning ble 

vedtatt på Fuglehundtinget 2014. Avtalen er styrebehandlet på mail og er 

nå formeldt godkjent av styret i FKF. Avtalen legges på FKFs nettside 

under instruktørutdanning. 

Sak 98/14: Hva vil fuglehund-Norge med NKK? 

Saken har vært opp flere ganger tidligere, men vedtak i saken er ikke fattet. 

Trine orienterte.  

Vedtak: Trine fikk stor honnør av leder for sitt engasjement i saken. Trine 

justerer etter RS-vedtak 2014.  

 

Sak 99/14: Samarbeidsavtale NKK – SKK 

Nils orienterte.  Nytt utkast til avtale er utarbeidet etter høring til medlems- 

klubbene og innspill fra SKK.  Dette er i utgangspunkt en 2-års avtale. Med 

dagens aktivitet ser ikke styret noen utfordringer med organisert svensk 

aktivitet i Norge. Vedtak: Trine og Nils jobber videre med saken. Et møte 

med SKK berammes på nyåret.  Lages et skriv som godkjennes i styret og 

så sendes svenskene.  

 

Sak 100/14: Dommerkonferanse 2015 

Nils orienterte.  FKF DU har sendt ut forespørsel til lokalt dommerutvalg med 

ønske om forslag til problemstillinger til behandling på en eventuell 

dommerkonferanse. FKF DU synes ikke at det var mange nok gode saker til å 

arrangere en dommerkonferanse i januar 2015.  FKF DU vil lage en power 

point presentasjon som sendes de lokale dommerutvalg til bruk i lokale møter. 

Vedtak: Nils har laget er skriv som sendes klubber og lokalt 

dommerutvalg.  

 

Sak 101/14: Forus Open 

Mail av 19.november fra Rogaland FK v/Ellinor Nesse.  Henvendelsen gjelder 

videre arrangering av Forus Open. Årets prøve ble avlyst og klubben ber FKF 

vurdere om det er mulig for en annen klubb på Rogaland FKs vegne (teknisk 

arrangør) å arrangere dette mesterskap for unghunder inntil de selv har god nok 

kvalitet på sine terreng. Vedtak: Se sak 82/14. 

 

 

Sak 102/14: Evaluering høystatusløp 2014 

Det er laget evaluering vedr. alle høystatusløp 2014. Disse ble gjennomgått og 

sendes nå alle arrangører av disse jaktprøver til orientering. 

  

På FKF RS 2012 ble forsamlingen forelagt at FKF sitt styre hadde bestemt at 

antall startende hunder første dag på NM Lavland skal være 120. Etter dette har 

deltakerantallet de siste årene vært over dette, siste år 150. Bakgrunnen for 

begrensningen var at arrangørene ikke hadde mange nok gode terreng og 

klubbenes mulighet for å sette ut fugl i et nødvendig omfang etter gjeldende 

retningslinjer til mer enn 6 partier.  Vedtak: Saken sendes ut på høring til 

lavlandsarrangører og SU Lavland.  

   

Sak 103/14: VM 2014 - Kostnadsoversikt 

Elisabeth Kallevig var lagleder britiske raser og har laget en oversikt over de 

enkelte deltakeres kostnader.  Vedtak: Oversikten tas til orientering.  

 

Sak 105/14: Møtereferat NJK 24.11. – Prinsipielle forhold 

Møtereferat ble utsendt 26.11. Dette reiser noen spørsmål i forbindelse med 

hvem leder i FKF representerer når han møter i NJK.  



Det stilles også spørsmål ved behandling av alle saker av disiplinær karakter.  

Dette har FKF i flere år kjempet for selv å kunne behandle og har fått 

gjennomslag for dette fra Hovedstyret i NKK. Sak 40/14 oversendes nå DK. 

Dette er ulogisk og uheldig. 

Noen av spørsmålene NJK oversender til DK er av politisk karakter og FKF 

bør mene noe om dette. Vedtak: Trine lager et skriv som sendes DK.  

 

Sak 106/14: Eventuelt 

- Fastsette møter inntil Fuglehundtinget i 2015. Trine sender forslag. 

- Sak neste styremøte: Videreutvikling av IT-systemer i FKF og NKK. 

- Trine tok opp et par saker fra NKK RS. To saker sendes til lovkomiteen. 

- Mattilsynets trening av hund – komme med innspill. Trine kan være med i 

en arbeidsgruppe. Vil se på saken. Trine kommer med et forslag til neste 

møte.  

 

 

 

Neste styremøte:  Tirsdag 20. januar 2015 på SKYPE kl. 1900. 

 

 

Ellen B. Dobloug 


