
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ RADISSON BLU, GARDERMOEN 

           Tirsdag 8.12.2015 kl. 1500 – 20.30 

 

Til stede:   

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

Paulshus og Lisbeth Hårklau (trer inn som styremedlem i 

Robert Brendens fravær). 

 Varamedlem:  Anders Eide Hetlevik  

Fravær: Styremedlem:  Robert Brenden 

    

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 135/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 136/15: Godkjenning av referat fra styremøte 16.11.2015 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 137/15: Post: 

1. Mail av 20.11. fra NKK v/Marianne Ono Njøten med informasjon om at 

NKKs hovedstyre har oppnevnt bl.a. Eldri Kjørren som medlem av NKKs 

særkomite for utstilling (NSU).  Oppnevnelsen gjelder for 2 år. Vedtak: 

Tas til etterretning. 
2. Mail av 25.11. fra NKK v/Lisa Marie Rohrhirsch. Saken gjelder en klage 

på en dommers uttalelser i sosiale medier. Klagen er fremsatt av  

Norsk Vorstehhundklubb. DK har bedt administrasjonen i NKK om å 

tilskrive FKF for å få opplyst om FKF er blitt kontaktet. Vedtak: Svar 

sendt NKK. 

3. Mail av 3.12. fra Hed-Opp v/Elisabeth H. Bjerke vedr. utsendt «brev» fra 

FKF til enkelte mottakere i forbindelse med fremtidige NM-arrangement 

og høystatusløp lavland. Se sak 146/15.  

4. Mail av 5.12. fra adm.dir. Trine Hage vedr. dokumenter til HS møte i 

NKK. Vedtak: Ellen svarer adm.dir. Trine Hage. 

 

Sak 138/15: Arbeidsinstruks for saksbehandling til NKK RS 

Hans orienterte. Det gjøres noen endringer og sendes på nytt til 

styremedlemmene. Er det ingen innvendinger, sendes instruksen på høring. 

  Vedtak: Arbeidsinstruksen sendes på høring til FKFs medlemsklubber.  

  

Sak 139/15: Initiativ overfor NKK for å få regulert opptak av nye medlemsklubber 

innenfor sektorer med særforbund – tidligere innmeldt sak i kjølvannet av 

administrasjonens  opptak av Malvik FK som direktemedlem i NKK. 
NKK har ikke noen dokumenter på sin nettside som regulerer opptak av nye 

medlemsklubber ut over den enkelte særkomitees lover og retningslinjer. Bør 

FKF fremme et forslag overfor NKK som regulerer muligheten for klubber 

innenfor de sektorer hvor det er særforbund og klubbenes mulighet til å bli 

medlem i særforbund, samt fastslå at det ikke er anledning for disse klubbene å 

få direktemedlemskap i NKK? Vedtak:  Styret avventer hovedstyrets 

vedtak. Dernest avventes kommende revisjon av NKK sine lover. 

 



Sak 140/15: Jaktprøver årene 2017-2022. 

Det vil bli noen utfordringer vedr. prøvestart i årene som kommer.  For at 

jaktprøvearrangørene skal ha en forutsigbarhet mht til når starten for 

høstprøvene vil bli godkjent samt datoer for høystatusløp på Kongsvold, 

gjennomgikk styret oversendt forslag til datoer for jaktprøvestart høst og 

prøver på Kongsvold.  

Vedtak: Ellen lager infoskriv som sendes til styret og etter godkjennelse 

oversendes dette til medlemmene til orientering.  Utfordringer i 2017. 

Ellen og Hans jobber med saken.  

 

Sak 141/15: Norsk Derby 2015 

Styret har fått oversendt regnskapet etter at ND 2015 er avviklet. Vedtak: 

Styret er meget godt fornøyd med resultatet som ble kr 84.000 og takker 

komiteen for innsatsen. 

 

Sak 142/15: Arbeidsinstruks for styret samt fremdriftsplan 

  Hans og Anders orienterte. 

Hans og Anders har samkjørt arbeidsinstruksen og fremdriftsplanen.  Disse to 

arbeidsverktøyene passer som «hånd i hanske". Styremedlemmene må 

innmelde til Anders nye oppgaver og også etter hvert som deres oppgaver er 

gjennomført.  Vedtak: Arbeidsinstruksen og fremdriftsplan ble godkjent.  

Styremedlemmene signerer på at de har mottatt instruksen samt 

taushetserklæringen på neste fysiske styremøte.  For fremtiden vil dette bli 

gjort første møte etter Fuglehundtinget.  
 

Sak 143/15: Avløsning som leder av DUA  

FKF har mottatt underretning fra Bjørn Egil Larsen om at han ønsker avløsning 

som leder av Dommerutvalg Apport (DUA).  

Det har kommet et forslag på et nytt medlem.  Vedtak:  Kjell følger opp 

saken. Arild Walter Hansen er blitt forespurt og har sagt ja til å gå inn 

som leder av DUA. Det er videre avklart at Aleksander Kristiansen blir 

nytt medlem av DUA. Hans og Robert følger opp. 

 

Sak 144/15: Mandat for RU 

  Hans orienterte. 

  Vedtak: RU jobber med saken og vi forventer svar i løpet av januar. 

 

Sak 145/15: Terminliste jaktprøver 2016 

  Hans orienterte. 

 

Vinter: 

- Samtlige SU anbefalinger er fulgt. 

- 31 søknader om CACIT og 25 kan tildeles. 

- 6 CACIT må fjernes. 

- Noen datoendringer og flytting av prøver må gjøres. 

-  

Midt-Norge:  

Prøve NBK 12.-13- mars flyttes til 2.-3- april 2016. Møre og Romsdals prøve i 

Storlidalen samme helg, flyttes også til 2.-3. april, tildeles ikke Cacit. 

 

 

 

 

 

 

 



Høst: 

- Samtlige anbefalinger fra SU er fulgt. 

- 20 søknader om CACIT, 19 kan tildeles. 

- 19 CACIT tildelt. 

- 1 CACIT må fjernes (Røros JFF). 

- Noen datoendringer og flytting av prøver måtte gjøres. 

-  

Sør-Øst: 

Den lukkede prøven til NGK 23-25.9. er ikke kommet med på terminlisten, og 

må legges inn. 

 

Midt-Norge:   

 

Har forsøkt å finne flere løsninger. Røros JFF fikk ikke fritak fra båndtvangen 

19/8. NBK starter høstprøven sin 19-21/8.(De har fått disp. fra 

båndtvangen) med VK start fredag og finale lørdag. De tildeles også CACIT 

som raseklubb. Røros JFF: VK start lørdag og finale søndag. Støren JFF 1-dg 

VK søndag. 
 

Søndre Nordland: 

Senhøstprøve til Bodø JFF 8.-9.10 flyttes til 1. og 2.10. pga kollisjon med 

HVFK’s prøve 8.-9.10. 

 

Lavland: 

- Samarbeidsutvalgenes innstilling er fulgt. 

- 5 CACIT kan tildeles lavland og NM skog er obligatorisk. 

- 5 arrangører har søkt om CACIT-tildeling og anbefales. 

- 1 CACIT til NM Skog. 

-  

NWK har søkt lukket prøve,- dette må sjekkes. Hvordan arrangeres prøven – i 

henhold til jaktprøveregelverket.  Eget premieringssysem, egne dommere?  

Deltakerkrav det samme som samme som i Norge.  

 

Skogsfuglprøver: 

- Solemskogen JFF: Har ikke sendt papirer til NKK og FKF rettidig, og det 

er da ikke foretatt rapportering i henhold til regelverket verken for 2014 

eller 2015. Strykes for 2016.  

 

Apportprøver: 

- Samarbeidsutvalgenes innstilling er fulgt. 

 

Fullkombinertprøver: 

- Samarbeidsutvalgenes innstilling er fulgt. 

 

Vedtak: Ellen og Hans Einar sørger for at korrigeringene blir påført de 

aktuelle prøver og oversendt NKK. 

 

Sak 146/15: Høystatusløp lavland 

  Anders orienterte. 

Han har kontaktet Robert Gill og Roar Karlsen. Vedtak: Vedtaket fra forrige 

styremøte trer ut av kraft, dvs. det nedsettes ikke noen komite. Anders og 

Nils jobber videre. Saken sendes ut på høring på nytt til medlemmene. 

Styret ønsker å legge fram for FT 2016 et forslag for gjennomføring av 

høystatusløp lavland etter den foregående høring hos medlemsklubbene.   

 

 



Sak 147/15: Møte på Villmarkssenteret, Hjerkinn 20.11. 

Nils orienterte i Roberts fravær. 

Nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Carl S. Bjurstedt, 

hadde innkalt berørte parter til et møte.  FKF fikk dispens for å avholde prøver 

i 2015, men det var ønskelig å evaluere foregående avtaleperiode før ny avtale 

inngås. Fra FKF møtte Kongsvold/Hjerkinn-komiteen med Robert Brenden, 

John Berge og Olaf Dobloug. Robert har redegjort muntlig for møtet og styrets 

signal er at man ikke går ut over de rammene som ligger i avtalen som er 

inngått med Statskog .  Hvis arrangøren ønsker deltakelse utover det antall 

starter som er fastssatt, må de skaffe andre terreng utenfor området som ikke er 

regulert av avtalen. Styret ser positivt på det arbeidet Kongsvold/Hjerkinn-

komiteen  gjør for å informere forvaltningsorganene om den belastning vår 

aktivitet er på terrengene. Referat fra møtet 20.11. er foreløpig ikke mottatt. 

Vedtak: Eksisterende driftsplan med Statskog må revideres. 

 

Sak 148/15: Fornyelse av kontrakt vedr leie av Gåvålia-terrengene 

Avtalen går ut 31.12.2015. FKF har gjort en henvendelse til NKK som var 

forrige avtalepart om at FKF ønsker å fremforhandle ny kontrakt.  NKK 

besvarte henvendelsen 24.11. FKF kan fremforhandle ny kontrakt, men kan 

ikke binde opp kostnader i NKK gjennom inngåelse av ny avtale. Robert har 

vært i kontakt med Nathalie Holaker. FKF tar over kontrakten. Undertegnet 

kontrakt sendes Holaker.  Vedtak: FKF går inn som leietaker. Terrengleie 

belastes de 4 Kongsvoldarrangørene og FKF med en femtedel hver.  

 

Sak 149/15: Kongepokal 

FKF har gjort henvendelse til NKK for å få avklart konsekvensene av at en 

tildelt Kongepokal ikke blir utdelt, og om det er mulig å få beholde denne 

pokalen for så å sette den opp igjen under et NM påfølgende år.  Det har 

kommet svar fra NKK som henviser til at Slottet har meddelt at de ikke ønsker 

en slik ordning. Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 150/15: Støtte til VM 2015 

I mail av 19.10. søker Robert Brenden på vegne av FCI-representant Lorenzo 

Wiese-Hansen om støtte til kontinentale 2 deltakere samt lagleder.  Lagleder 

for Britiske stående fuglehunder var Elisabeth Kallevig og det var 3 deltakere. 

NKK har meddelt at de gir reisestøtte pr. deltaker med kr 3000,-.  Det gis 

videre støtte fra NKK til 1 lagleder på landslag og innenfor gitte rammer. 

Vedtak: FKF har budsjettert med kr 25.000 i støtte. Beløpet vil fordeles 

med en lik part på antall deltakere og lagledere.  For kommende år ønsker 

styret å se på en koordinering av bidrag fra NKK /FKF. 

 

Sak 151/15: Evaluering høystatusløp. 

  Rapporter fra hver enkelt prøve er oversendt styremedlemmene. 

  Dette er en årlig foreteelse som går på evaluering av arrangementene. Vedtak: 

  Evalueringen sendes de respektive prøvearrangører. 

 

Sak 152/15: Rapport FKF DU  

- Informasjon om den kommende dommerkonferanse. Dommerkonferansen 

arrangeres 21.-22. januar 2016 på Quality Airport Hotell Gardermoen.  

- Nye dommerkandidater. Det er oppmeldt 13 stk til Kongsvold I neste år.  

- Nytt medlem til FKF DU etter Odd Harald Sørbøen. Nils hører med DU 

sentralt om preferanser ut fra en oversikt over aktuelle kandidater. 

 

 

 

   



Sak 153/15: Henvendelse fra NMLK 29.11. vedr. etablering av ny klubb GMN 

Det er etablert en ny klubb, GMN, som står for Grosser Münsterländer i Norge. 

Deres formål er å overta raseansvaret for Grosser Münsterländer i Norge. 

Dette er en situasjon som Norsk Münsterländerklubb ikke kan leve med. 

Rasen har en svært liten populasjon. Vedtak: Saken sendes videre til NKK 

HS for håndtering. 
 

Sak 154/15: Retningslinjer for opptreden mot tillitsvalgte – oppfølging av forslag fra 

Trine Melheim  
 Styret diskuterte saken. NKK har egne retningslinjer for web-policy. Hans har 

laget et forslag til  «nettvettpolicy» for FKFs tillitsvalgte. Vedtak: Styret 

ønsker å sendt forslaget om «Nettvettpolicy» på høring.  Saken tas opp på 

dommerkonferansen. 

 

Sak 155/15: NVK – Svar vedr. arrangement på Kongsvold høsten 2015 
FKF har tilskrevet klubben etter at det ble påpekt enkelte avvik hos arrangøren 

i forhold til jaktprøveregelverket.  Arrangøren har svart på FKFs henvendelse 

1.12.15. Vedtak: Svaret tas til etterretning. 

 

Sak 156/15: Eventuell søknad m fortsatt dispensasjon fra jaktprøveregelverket 

Nils orienterte. Det har vært ønskelig å få tilbakemeldinger fra 

jaktprøvearrangører på erfaringer med settedommerfunksjon i VK for 

dommerkandidater med bestått Kongsvold 1. Det ble derfor sendt ut en høring 

blant FKFs medlemsklubber, og det har kommet inn 13 høringssvar.  15 

arrangører har svart. 2 var negative, - resten svært positive eller positive til 

videreføringen av dispensasjonen. Skal man fortsette ordning, må det søkes om 

en dispensasjon fra jaktprøveregelverket. Vedtak: Nils følger opp saken. 

 

Sak 157 /15: Eventuelt 
- Kjell og Hans har vært på møte med NKK-IT i forbindelse med 

utviklingen av nye og gamle DogWeb Arra.  Origin var tilstede, men 

ikke på behandlingen av nye DogWeb Arra. Status oppgradering om 

hva vi har gjort ble tatt opp.  Kort gjennomgang av utfordringene med 

dagens jaktprøveprogram samt utvikling av nytt jaktprøveprogram. Kan 

vi gå ut mot hvilket selskap vi vil?  Det ønsker ikke NKK da de har hatt 

dårlige erfaringer med dette tidligere.  BIT har møte 1. mars. Vi har nå 

ingen representant i BIT og må få utnevnt en egnet person.    

Hovedkonklusjon: NKK var meget positive til orienteringen. Hans 

skriver et referat fra møtet og dette vil bli publisert på FKF’s nettside. 

 

- Møte mellom jakthundkomiteen (JD) og DUK v/Anne Buvik og 

Marianne Holmli. Kjell orienterte.  Møtet var positivt og DUK ønsket å 

inngå et samarbeid med JD. Konklusjoner: Anne Buvik skriver et 

innlegg som vil komme i FH. Gr. 7 har pr. i dag 6 dommere som er 

under utdannelse.   

   

- Møteplan for styremøter i 2016: 

Januar:  26.  kl 20.00 på Skype 

Februar: 23.  kl 20.00 på Skype 

Mars:    Ikke møte. 

April:   5.  kl 20.00 på Skype 

 

Neste styremøte: 26. januar 2016 kl. 20.00 på SKYPE. 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


