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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER FLYSTASJON 

 

                      29.11.2011 kl 1600-2100 

 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad,  Geir 

Heggertveit, og Idar Langmyr. 

Fravær: Cato M. Jonassen 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 66/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 67/11: Godkjenning av referat fra styremøte 04.10.2011 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 68/11: Post: 

 Mail fra aktivitetsavdelingen v/Eva Pedersen 5. oktober og 

18.november og 25. november vedr.rapporter fra fuglehundprøver: 

- Støren JFFs prøve 20.-22.8.:IS ”US Teddy” har jaget rein.  . 

- NESKs prøve 20-22.8.: ES Tiurfotens Joker har jaget sau.    

- Rogaland FKs prøve 28.-29.10.: KV Lady Gaga har jaget rådyr.  

- Tromsø FK prøve 26.-28. mars: P Giro har jaget rein. Reinen var så 

skadet at dommerne besluttet å avlive den. 

Alle hundene utestenges fra terminfestede prøver inntil saken er 

ferdigbehandlet.  Vedtak: Saken tas til orientering. Styret ber FK 

høyfjell/lavland utrede om det er praktisk mulig å legge 

datatekniske sperrer på disse hunden inntil saken er 

ferdigbehandlet og hunden kan igjen stille på jaktprøver. 

 Referat fra telefonmøte i jakthunddivisjonen 1. november vedr. NKK 

RS 2011.  Vedtak: Alle saker som skal opp på NKK RS må på 

forhånd være behandlet av styret i FKF.   

  Mail av 11. november fra NJK v/Eva Pedersen (videresendt FKFs styre 

11.11.) vedlagt avtale mellom Sverige og Norge vedr. trening av 

fuglehunder i Sverige.  Mailen er også sendt alle raseklubber i gr. 

7.Frist for tilbakemelding til NJK er 2. desember 2011. Vedtak: Tas  

til etterretning. Innkomet svar fra NBK videresendes  til NJK. 

 Kopi av mail av 25.11. fa Jaktavdelingen i NKK til alle arrangører av 

NM-arrangementer i 2012 om at fristen for å søke om Kongepokal og 

NKK-pokal er utvidet til 7. desember, da det er få klubber som har 

sendt inn søknad.  Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 69/11: Høystatusløp 2011  

Styret har mottatt et utkast til evaluering av Høystatusløp 2011 fra Nils. Dette 

er jaktprøver som FKF har et spesielt ansvar for.  Vedtak: Evalueringene 

sendes til tekniske arrangører og for ND også til ND-komiteen. 
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Sak 70/11: Brev til NKK – Kritikk av dommere på Facebook 

FKF har mottatt henvendelse fra to dommere som dømte under en jaktprøve i  

høst. De ble etter endt dag omtalt på Facebook i svært negative ordlag. 

Personene det gjelder er ikke nevnt ved navn, men lar seg lett identifisere. 

Saken vil bli et moment på dommerkonferansen i januar.  Nils har laget et 

utkast til brev til NKK. Det forventes at saken fremmes mot rette instans i 

NKK uten anonymisering. 

Vedtak: Saken oversendes NKK.  

 

Sak 71/11: Terminliste jaktprøver vinter og høst 2012 

Nytt av året er at klubbene skal søke innen 31.10. for jaktprøver som skal 

arrangeres neste år. For 2012 faller 21. august på en tirsdag, og det foreligger 

derfor noen søknader om prøvestart før 21. august. Hvordan man i ettertid skal 

forholde seg til slike søknader, ønsker et enstemmig styre å melde inn som 

tema til FKF RS 2012.  

 

I skjemaet ”Oppgjør avgift til FKFs dommerutdanningsfond” står det med 

uthevet skrift hvilke opplysninger som skal sendes FKF etter at prøven er 

ferdig punchet i DogWeb Arra.  Det står videre med fet skrift og store 

bokstaver at unnlatelse med å sende inn disse opplysningene samt ikke å betale 

avgiften kan medføre at neste års søknad om prøve ikke blir innvilget. 

Det er tre arrangører som pga manglende respons etter flere purringer fra FKFs 

sekretær på for sent innsendte resultater etter ferdig avholdte prøver, ikke får 

tildelt  CACIT for vinterprøver 2012. Dette gjelder: Folldal JFF, Nord-Troms 

FK og Vest-Finnmark FK. 

 

Etter at styremøte var avholdt, har FKF mottatt en mail fra Norsk 

Gordonsetterklub hvor de søker om CACIT til sin prøve i Ljørdalen 24.-

26.8.2012.  Klubben innvilges ikke CACIT, og i denne vurderingen har 

følgende bestemmelser blitt vektlagt: Mangelfull og sein søknad om Cacit, 

manglende  rapportering til FKF tidligere år og innkvarteringsforhold for 

deltagere og dommere. 

 

Seks arrangører har søkt om dispensasjon. pga av at første prøvemulighet er 

tirsdag 21. august. Flertall i styret gikk inn for å gi dispensasjon for de klubber 

som har søkt for 2012. Namdal FK gis tillatelse til å flytte sin prøve til 17.-

19.august 2012 under den forutsetning at den formelle godkjenningen fra 

kommune, grunneier og utmarksnæring er i orden. 

 

Betegnelsen ”NNM” tas vekk fra terminlisten hvor dette forekommer (er ikke 

noe høystatusløp, men vanlige jaktprøver).  

  

Vedr. to arrangement på samme dato i Søndre Nordland, ber utvalget om at 

styret i FKF tar et prinsipielt standpunkt. Styret i FKF er av den oppfatning at 

begge prøvene kan avholdes på samme dato.  Det er stor nok avstand mellom 

prøvene, VK arrangeres på forskjellig dato og at kun den ene arrangøren er 

tildelt CACIT er lagt til grunn for beslutningen. 

  

SU Lavland fortsetter med 5 representanter i henhold til nytt regelverk.  

46 CACIT deles ut for 2012.   

 

Vedtak: De berørte klubber informeres om FKFs vedtak.  
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Sak 72/11: Instruktørutdannelse 

  Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 73/11: RS 2012: Når, hvor og hvor lenge; 1 eller 2-dagers RS 

Etter avstemming blant FKFs medlemmer i fjor, ble FKF RS 2011 arrangert i 

Gardermoen-området i løpet av en dag i slutten av mai måned.  Ikke alle 

medlemmene var enig i dette, men flertallet bestemte. Spørsmålet er om man 

skal gjenta dette opplegget i 2012, eller om man skal tilbake til ”gammelt” 

opplegg med møte en helg i juni. 

Vedtak: 2-dagers FKF RS i Gardermoen-området 8.-10. juni 2012. 

 

Sak 74/11: Mediakomiteen 

Det ble opplyst under forrige styremøte, sak 60/11, at det var ’kommet inn 

kommentarer til utsendt utkast til medlemmene fra en klubb, Norsk 

Irsksetterklubb.  Komiteen har på bakgrunn av kommentarene fra NISK 

omarbeidet sitt forslag til medie/reklame-regler for jaktprøver og oversendte 

dette til styremedlemmene 12. oktober med ønske om at styret tar stilling til 

forslaget og evt. besørger forslaget tatt inn i prosessen med revisjon av 

jaktprøvereglene.  Vedtak: Brev sendes til NJK. Petter laget forslag. 

 

Sak 75/11: Dommermangel. 

Det er innmeldt en mindre prøve som ble avlyst pga. dommermangel. Vedtak: 

Styret finner at ytterligere tiltak for tiden ikke er nødvendig.  

 

Sak 76/11: Forslag dommere til høystatusløp. 

Det er sendt epost til alle lokale dommerutvalg og det har kommet innspill. 

Forslag til dommere for alle prøver for 2012 er blitt fremlagt for styret.  DU tar 

første kontakt med de foreslåtte dommere. Vedtak: Forslaget godkjent. 

 

Sak 77/11: Manglende innrapportering prøver 2011. 

Sekretæren har utarbeidet oversikt over hvilke prøver som har oversittet frist 

for innsending av skjema, avgift og statistikker etter prøveslutt.  På bakgrunn 

av dette vil tre klubber miste søkt CACIT for 2012. 

Vedtak: Den utarbeidede oversikten for innrapportering vinter- og 

høstprøver kvalitetsikres før informasjon til klubbene går ut.  

 

Sak 78/11: Utdannelse av jaktprøvedommere 2012 – Finansiering og etterutdanning 

dommere – Vasking dommerliste. 

Det er meldt opp 8 kandidater til autorisasjonsprøven 2012. 23 kandidater til 

Kongsvold I. Disse følges tettere opp med e-post da det var en del stryk i fjor.  

 

Dommerkonferanse Lavland ble arrangert i november. Det ble et vellykket 

arrangement, rasjonelt og greit samt gode diskusjoner. Positive 

tilbakemeldinger fra deltakerne.  Referat vil komme. Kostnaden er innenfor 

budsjett. Det var i alt 36 deltakere.  

Dommerkonferanse er planlagt 19.-20. januar 2012 på Gardermoen Kurs og 

Konferansesenter.  DU sender ut invitasjon til med det første.   

 

Finansiering av dommerutdannelse:  Vi må ha tilbakemelding fra klubbene 

hvis de skal få bidrag til utdannelsen av oppmeldte dommerkandidater. Det er 

kun kommet to tilbakemeldinger. For å få refusjon for kostnader til utdannelse 

må klubbene reagere tvert. 
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De dommere som har avgått ved døden vil bli fjernet fra dommerlisten. 

Dommere som ikke har dømt i løpet av de tre siste årene vil først få en 

henvendelse før de avautoriseres. Listen vaskes en gang pr. år.  

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Det sendes purring til 

klubbene  og LD vedr. innsendelse av dokumentasjon for kostnader til 

dommerutdanning med kort frist for tilbakemelding. 

 

Sak 79/11: Lovkomite: Status ny lovmal. 

NKK RS vedtok en på sitt RS en ny obligatorisk lovmal for klubber og 

forbund.  Lovkomiteen har hatt et nylig møte og laget et utkast. Innholdet er 

ikke særlig annerledes enn det som ble fremlagt i våres. Vedtak: Så snart 

NKK har sendt ut sin rettede utgave av ny lovmal, vil det bli oversendelse 

til klubbene. 

 

Sak 80/11: Avventende dommerautorisasjon   

Saken gjelder en kandidat som ble oppmeldt til autorisasjonsprøve høsten 

2011. NJK har ønsket å avvente autorisasjonen pga. av noen forhold man 

mente det kunne være aktuelt å undersøke . FKFs DU har lagt fram saken med 

sitt synspunkt. Kandidaten har tatt kontakt med advokat.  Saken har ikke løst 

seg. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 81/11: Påmeldinger, startkontingent, semifinale og finale. 

Vi har registrert at det under NM lavland semi og finale ble innkrevet 

respektive kr. 300,- og kr. 200,-, mao kr 100,-  ekstra.  Vedtak: Ellen 

undersøker dette i forhold til tidligere vedtak på FKF RS. 

 

Sak 82/11: NM Lavland 2012 

FKF vil sende et brev til NM-arrangøren 2012 og be om at klubben fremlegger 

en plan for arrangementet.  FKF vil endre kvalifiseringskrav til maksimalt 120 

startende første dag. VK-premiering på lavland går foran øvrige premieringer. I 

videre rangering følger så 1.AK lavland foran 1.AK eller VK-premieringer i de 

øvrige prøvegrener. Vedtak: Petter tar kontakt med arrangøren. Lager 

utkast til brev til arrangør og RU.  
 

Sak 83/11: Beramming av styremøter 1. halvår 2012 

  Fysisk møte: Torsdag 19. januar  kl. 1400. Garder Kurs og Konfr.senter 

  Telefonmøte: Tirsdag 14. februar  kl. 1900. 

  Fysisk møte:  Tirsdag 24. april  kl. 1600  Gardermoen Flystasjon. 

   

Sak 84/11: Eventuelt 

- Takk fra familien for blomster i anledning Jan Graffs begravelse. 

- Henvendelse fra NJFF v/Bertil Nyheim om oversendelse av interne 

arbeidsdokumenter avslås. 

 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 19. januar kl. 1400 på Garder Kurs og Konferansesenter. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


