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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

 

                      19.01.2012 kl 1400 – 17.15 

 

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget,  

Petter    Elvestad og Geir Heggertveit. 

Varamedlemmer:  Cato M. Jonassen og Idar Langmyr. 

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

Sak 01/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 02/12: Godkjenning av referat fra styremøte 29.11.2011 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 03/12: Post: 

 Mail av 2. desember fra NKK v/Eva Pedersen vedr. følgende rapporter 

på hund: 

1. Uønsket adferd: Korthåret weimaraner Marte, reg. 09218/08, 

utestenges fra jaktprøvedeltakelse i ett år fra den dato episoden 

skjedde. Klagefrist 19.12.2011. 

2. Hund jager sau under jaktprøve i august: GS Lotta, reg. 

NO44847/09. Eier må fremlegge nytt sauerenhetsbevis før hunden 

stilles på ny prøve som krever slik attest.Klagefrist 23.12.2011. 

3. Hund jager sau under jaktprøve i august: Pointer Grimasteggen’s 

Lixie, reg. NO 34761/09.  Nytt sauerenhetsbevis må fremlegges. 

Klagefrist 23.12.2011. 

4. Uønsket adferd: IS Irskesjøens Nix. Det er ikke levert skriftlig klage 

innen prøvens avslutning, - den ble levert senere, og er derfor ikke 

gyldig. FK innstiller på at klagen avvises av formelle grunner. 

Klagefrist 23.12.2011. 

5. Hund jager rein under jaktprøver i august: IS ”US” Teddy, reg. NO 

37554/09. Hunden utelukkes fra prøver i ett år fra dato for 

hendelsen.  Nytt bevis må fremlegges. Klagefrist 23.12.2011. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail fra NKK av 6. desember v/Eva Pedersen til elghund- og  

harehundforbundet samt FKF hvor det innkalles til møte vedr. ny- og 

viderutdannelse av jaktprøvedommere – budsjett, med frist for 

tilbakemelding om deltakelse 15. januar 2012. Vedtak: FKF møter 

med 3 representanter. Sekretæren i FKF melder dette inn til NKK 

v/Eva Pedersen. Hvem dette blir avklares senere. 

 Mail fra Ivar Bakken 6. desember vedr. ulveproblematikk i sør-fylket 

(Eidskogtraktene).  Skogsfuglprøver har blitt avlyst pga faren for at 

hundene kan bli tatt av ulv. Fremsetter forslag om mulighet for at 

deltakere som ønsker det, gis anledning til å utstyre sin hund med GPS 

under avprøving. Det må da forutsettes at det er et regelverk på plass 
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som gir mulighet for dette. Vedtak: Før saken kan 

realitetsbehandles, må den fremsendes via en klubb. 

 Mail av 6. desember fra NKK v/Dagny Wangensteen vedr. høring om 

regler for kennelnavn. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev fra NKK av 13.12. til advokatfirmaet Nicolaisen & Co. 

ANS vedr. DK-sak 16-2010 med konklusjon: Opprinnelig 

disiplinærvedtak i saken opprettholdes. Vedtak: Tas til orientering. 

  Mail av 15. desember fra RU v/Pål Andersen. RU ønsker ikke at forslag 

til nye kvalifiseringskrav for deltakelse i NM Lavland skal behandles 

nå, men behandles samlet under regelendring som kommer. Vedtak: 

Tidligere vedtak opprettholdes.  Det har ikke fremkommet forhold 

av kynologisk karakter som gjør at raseklubben har noen 

innvirkning på vedtaket. 

 Brev av 22.12. fra Fuglehunden AS vedr. terminlister i ”Fuglehunden”. 

Redaktøren synes det går for lang tid før terminlisten er ferdigstilt, slik 

at det blir vanskelig å rekke oppsatt frist for trykking av terminlisten i 

første utgave av ”Fuglehunden”.  NKK har stilt spørsmålstegn om 

terminlisten behøver å stå i ”Fuglehunden”.  Vedtak: Styret mener at 

terminlisten fortsatt skal være i Fuglehunden, men vil samarbeide 

med NKK for å få prosessen mer rasjonell. Ved neste gjennomgang 

forventes det at tidsforbruket vil bli lavere.  Sekretæren i FKF 

sender notat til Administrasjonen i Fuglehunden AS v/Jens Engen.  

 Mail av 3. januar 2012 fra Carl Bjurstedt, Sunndal kommune, vedr. 

utkast til ny kommunal forskrift for hundehold i Sunndal kommune og 

mulighet for innspill før høring.  FKF ble oppfordret til å videresende 

mailen til nærmeste aktuelle klubb, og dette ble da videresendt Møre og 

Romsdal Fuglehundklubb.  Det har kommet kopi av mail fra Møre og 

Romsdal FK v/Tor Steigedal om at de har gått igjennom forslaget og 

hadde en kommentar eller presisering som er oversendt Bjurstedt. 

Vedtak: Tas til orientering. FKF ber klubbene engasjere seg 

innenfor de forskjellige kommunene for å påvirke lokalpolitikeres 

beslutning om forskrifter for hundhold (båndtvangsbestemmelser 

m.m .) 

 Mail av 8. januar fra Folldal JFF v/leder Ragnar Alander om at deres 

jaktprøve 20.-22. april blir avlyst, - dette pga at de ikke fikk et positivt 

utfall på deres søknad om bruk av terreng fra grunneiere i Folldal.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 Mail av 10. januar fra styret i Telemark FK som informerer om at de 

har besluttet å vente med lovmal og rette seg etter avstemming i FKF 

RS 2012.  Vedtak: Til orientering. 

 Kopi av mail til Raseklubbene av 16. januar fra NKK v/Astrid Indrebø  

vedr. høring angående forslag til endring i NKKs Etiske grunnregler for 

avl og oppdrett.  Sunnhetsutvalget har fremsatt følgende forslag: 

”Paringer mellom to hunder med fargene merle, droplet, harlequin 

(hunder med genotpe Mm) skal ikke foretas”.  Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

Sak 04/12: Nytt medlem i dommerutvalg kombinert  

Styret har mottatt mail 23. desember fra Bjørn Egil Larsen om at Ove Myhre 

trakk seg som medlem av dommerutvalget høsten 2011.  Ny kandidat som er 

forespurt og er interessert er Arild Walter Hansen, NVK, Buskerud..  Vedtak: 

FKF godkjenner Arild Walter Hanse som av nytt medlem.  Utvalget bes 

om  å utarbeide en arbeidsinstruks for sitt utvalg samt også utarbeide et 
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forslag til utdanningsopplegg. Cato M. Jonassen stiller som observatør på 

møtene i dommerutvalg kombinert.  

   

Sak 05/12: Tildeling Cacit vinteren 2012 

Styret diskuterte (igjen) saken og kom enstemmig fram til følgende vedtak:  

Styret kan ikke se at det har kommet inn ytterligere opplysninger i saken 

som tilsier at vedtaket bør endres, derfor opprettholdes tidligere vedtak.  

 

Sak 06/12: Fase I og II: Instruktørutdannelse.  Status og fremdrift mot FKF RS 2012 

v/Cato 

Vedtaket på FKF RS 2011 var at det skulle utarbeides forslag til ny 

instruktørutdanning. Arbeidsgruppe: Jon Georg Hov og Cato M. Jonassen.  

Budsjett må fremlegges.  Utarbeider et konsept som må på høring.  Fremlegges 

på FKF RS først. Fase I: Dressur. Fase II: Føring av hund.  

Vedtak: Cato M. Jonassen legger frem grovskisse på innhold til neste 

styremøte. Intensjonen er at innholdet skal være klart til høring etter FKF 

RS. Budsjett må fremlegges. 

 

Sak 07/12: Lokale dommerutvalg: Refusjon kostnader 

I fjor ble det refundert ca. kr. 350.000 til klubbene.  Det vil på nytt bli en 

utbetaling for utdanning/etterutdanning for perioden 1. januar 2011 – 31. 

desember 2012. Nils B. Skaar lager et skriv til klubbene.  

Vedtak: Utgifter refunderes mot dokumentasjon innen en fastsatt frist.  

Kr. 5000,- for ferdigautorisert dommer og kr. 5000 for kandidat som har 

bestått Kongsvold 1 samt kr. 1000 for deltagende dommer på lokal 

dommerkonferanse. Det forutsettes at det leveres spesifisert oversikt innen 

fastsatt frist 15. februar for aktiviteter 2011/2012. Beløpet overføres til 

utdannende klubb. 

 

Sak 08/12: Lovkomiteen: Status  

Lovforslaget tilpasset NKKs lovmal er gjort ferdig og sendt ut til klubbene. Det 

lages en kortversjon som kan sendes klubbene da det har forekommet noen 

etterspørsler fra klubbene om informasjon til sine medlemmer. Vedtak: Nils B. 

Skaar redegjorde for arbeidet som er gjort. Klubber som har etterspurt 

informasjon blir kontaktet. 

 

Sak 09/12: Mediakomiteen: Status 

  Etter vedtak i forrige styremøte, ble brev utformet og sendt NJK.   

Vedtak:  Avventer svar fra NJK, frist 31.1. 

 

Sak 10/12: Referat fra møte med Romerike FK vedr. NM Lavland 2012 

Klubben ble informert om innført begrensning på 120 hunder.  Klubben fremla 

et skissert opplegg som ble godkjent.  Forbedringer var helt nødvendig. Referat 

etter møtet er sendt FKFs styre. 

Vedtak: Romerike FK har lagt frem et opplegg som virker 

tilfredsstillende, og har dermed forpliktet seg til å avholde et arrangement 

etter regelverket. 

 

Sak 11/12: Møte Jakthunddivisjonen 30. januar: Nye medlemmer til AU 

Det skal utvelges to nye medlemmer, og fugl bør være representert. FKF 

foreslår Kjell Enberget inn i AU.  
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Vedtak:  Styret støttet forslaget. 

 

Sak 12/12: Manglende autorisasjon av dommerkandidat Anna Karin Lundmark 

Kandidaten besto autorisasjonsprøven, men har ikke blitt autorisert av NKK 

med begrunnelse at det er tvil om hennes bosted.  NKK mener dette er i 

Sverige. DU henvendte seg til NKK før påbegynt utdanning og fikk svar om 

hvordan regelverket for dette var og godtok på den bakgrunn at Lundmark 

startet dommerutdanningen.  

Vedtak: FKF beklager at saken har dratt ut i tid, men avventer 

situasjonen inntil alle faktaopplysninger foreligger for alle 

involverte parter i saken" 
  

 

Sak 13/12: Jaktprøveresultater på FKF-sidene 

Denne funksjonen ble det sagt kan legges direkte til våre nettsider.  Dette vil 

aktualisere nettsidene og spare flere medlemsklubber for utgifter til 

resultatservice via andre nettsider. Vedtak: Geir Heggertveit legger dette opp 

som en sak under BIT-møte i NKK. Ønsket er at man kan få en link til 

resultatene som ligger i DogWebArra 

 

Sak 14/12: Samarbeid RU – FKF DU 

Cato M. Jonassen og Nils B. Skaar orienterte.  

Vedtak: Det ble redegjort for at RU er invitert til dommerkonferansen 

19.-20. januar som observatører uten tale- og stemmerett. RU har meldt 

tilbake at de ser på dette som positivt. 

 

Sak 15/12: Sammensetning FKF DU   

Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 16/12: Profilering av Norges Cup/Årets Unghund 

For å sette fokus på Norges Cup/Årets Unghund bør det lages en artikkel 

m/bilder som publiseres samtidig med at vinnere for 2012 offentliggjøres i 

”Fuglehunden”. Dette må avklares med redaktøren i ”Fuglehunden”. Vedtak: 

Geir Heggertveit kvalitetssikrer de innsendte resultater før kåringen 

offentliggjøres. Han tar også kontakt med redaktøren av FH vedr. innlegg 

i FH. 

 

Sak 17/12: Forslag til endring profilering Norsk Derby 

  Komiteen foreslår at man slutter med å trykke opp flere hundre  

  klistremerker. Komiteen kunne istedenfor tenke seg følgende: 

Det produseres caps med ”Norsk Derby”.Deltakere (som har  

   kvalifisert seg? får utdelt sammen med pins på 1. dag av arrangementet.   

   Sponsor Eukanuba vil være med å sponse caps’en og deres navn vil derfor  

også fremgå på lua. Dersom man ikke trykker/syr på årstall, kan lua produseres 

i et større antall og brukes ved senere arrangement.  Kostnadene vil da bli 

mindre enn å trykke et lite antall kun for et spesielt år. Vedtak:  Styret hadde 

ikke innvendinger mot å droppe klistermerker, men mener at lue med 

reklame må vurderes på bakgrunn av en utredning hvor forholdet til en 

eventuell innføring av medieregler, sponsoravtaler og økonomi kommer 

inn. 

   

Sak 18/12: Eventuelt 
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 Henvendelse til alle klubber om innskjerping vedr. rapportering etter jaktprøver 

2012.  

Vedtak: Nils B. Skaar lager utkast til henvendelse. 

 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 14. februar (telefonmøte) kl. 1900. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


