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Til FKF's medlemsklubber           

 

INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2015 

 
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Scandic Hotel i Alta (bestilling av overnatting 

skjer til FKF – se nedenfor.) 

 

Lørdag 13. juni kl 09:00 . 

 

Påmelding til Fuglehundtinget (NB! også bestilling av overnatting skjer til FKF) må 

være FKF i hende senest 

lørdag 22.  mai 2015. 

 

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger: 

- Representantens navn  

- Ankomstdag/avreisedag 

- Deltakelse middag lørdag (dersom man ikke har helpensjon). 

- Dagpakke (når man ikke skal ha overnatting). 

 

FKF arrangerer temamøte fredag kveld kl. 17:00 med følgende saker: 

- Avtale SKK – NKK 

- Lovtilpassning NJFF-avdelinger og Tromsø Hundeklubb, Fg. 

 

Telefon/epost til hotellet ved eventuelle særskilte spørsmål eller endringer etter utløpet av 

påmeldingsfristen 22. mai v/Ingrid Espejord,   tlf. 78 48 27 11, epost: 

Ingrid.Espejord@scandichotels.com . 

Dersom ikke annet oppgis legges det til grunn at man ønsker overnatting fra fredag til 

søndag. 
 

Praktisk informasjon: 

 

Tidsplan fredag 12. juni: 

1600  Innsjekking 

1700-2000 Temamøte  

2000-  Enkel bespisning. 

 

Tidsplan lørdag 13. juni: 

0800-0830 Frokost 

0900-1230 Fuglehundtinget 

1300 -1345 Lunsj 

1400-1800  Fuglehundtinget fortsetter 

1800  Markering av 50-års jubileum 

2000            Festmiddag 

Alle tider er tentative! 

 

Søndag 14. juni: 

Avreise etter frokost. 

 

Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF's hjemmeside 

www.fuglehundklubbenesforbund.no  samt sendes på mail til medlemmenes oppgitte 

mailto:Ingrid.Espejord@scandichotels.com
http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
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kontaktpersoner slik at det skal være enkelt å distribuere sakspapirene rundt i klubbene. 

Det vil også bli utlevert et ferdig innbundet eksemplar til hver delegat på Fuglehundtinget. 

 

Priseksempler pr. person i enkeltrom: 
 

Alt. 1: Ankomst  fredag – avreise søndag  etter frokost enk.rom  kr. 2.497,- 

Alt. 2: Ankomst fredag – avreise søndag etter frokost dob.rom.  kr 1.916,- pr. pers. 

Alt. 3: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost enk.rom  kr. 1.525,-   

Alt. 4: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost dob.rom  kr. 1.350,- pr. pers. 

Alt. 5: Dagpakke for ikke boende      kr.   530,-   

Alt. 6: Middag fredag       kr.   350,-     

Alt. 7: Jubileumsmiddag lørdag for ikke boende    kr.    445,-     

 

Alt. 1 inkluderer: 

- Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom. 

- Lunsjbuffet 

- Kaffe/te hele dagen. 

- 3-retters festmiddag lørdag. 

 

Alt. 4 inkluderer: 

- Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom 

- Lunsjbuffet 

- Kaffe/te  hele dagen 

- 3-retters festmiddag lørdag 

 

Dagpakke: 

- Møterom 

- Kaffe hele dagen 

- Lunsjbuffet 

 

Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede. 

  

Vang H. 10. mai 2015 

 

Med vennlig hilsen 

 

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND  
Ellen B. Dobloug  

Sekretær 

Fartvegen 270 – 2324 Vang 

Email: ellenbd@online.no Mobil.: 413 25189 

 
 
 

 

 

 

 

 

FKF’s refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget: 

Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader (fly/bil) 

utover egenandel kr. 2.000,-.  Refusjonen gjelder 1 person. Søknaden må oversendes FKF innen 3 

mndr. etter Fuglehundtinget. (Hotellkostnader må i sin helhet dekkes av representantens klubb.) 

mailto:ellenbd@online.no
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 ANTALL STEMMER    
 

                                 FUGLEHUNDTINGET 2015 
 

 

 Klubb                       Medl. 2014          Stemmer____ 

  1. Norsk Breton Klubb 965 10 

  2.       Norsk Engelsksetterklubb 2169 22 

  3. Norsk Gordonsetter Klub 1841 19 

  4.  Norsk Irsksetterklubb 1507 16 

  5.  Norsk Münsterländer Klub 365 4 

  6.  Norsk Pointerklub 873 9 

  7.  Norsk Vorstehhundklubb 1443 15 

  8.       Norsk Weimaraner Klubb 91 1 

  9.       Agder FK 165 2 

10.  Bodø JFF Hundeutvalget 207 3 

11.  Buskerud JFF 110 2 

12.   Gudbrandsdal FK 82 1 

13.  Hallingdal Fuglehundklubb 111 2 

14.  Harstad og Vesterålen FK 120 2 

15.  Hedmark og Oppland FK 527 6 

16.  Inn-Trøndelag FK 372 4 

17.  Midt-Troms FK 118 2 

18.  Møre og Romsdal FK  133 2 

19.  Namdal FK 192 2 

20.  Nordenfjeldske FK 444 5 

21.  Nord-Troms FK 52 1 

22,      Ofoten FK 62 1 

23.      Rana JFF – Fg  106 2 

24.      Randsfjord FK 64 1 

25.  Rogaland FK  219 3 

26.  Romerike FK  252 3 

27.  Salten FK 104 2 

28. Sør-Varanger JFF 43 1 

29.  Telemark FK 241 3 

30.  Tromsø FK 86 1 

31.  Tromsø Hundeklubb, Fg 158 2 

32.  Vadsø JFF – Fg 105 2 

33.  Vefsn JFF – Fg 73 1 

34.  Vest-Finnmark FK 180 2 

35.  Vestfold FK 369 4 

36.  Vestlandets FK 341 4 

37.  Østerdal FK 195 2 

38.  Østfold FK 283 3 

Tilsammen   

 

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100 

medlemmer. 
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET  

13. juni 2015 
 

Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av 

innkallingen og sakslisten. 

 

 
1. Årsberetning         s.  8 

 

2. Regnskap pr. 31.3.2015        s. 34 

 

3. Forelagte saker med styrets innstiling:       

 

Sak. 3.1. Tilknytning til FKF for klubber med annen organisatorisk  

     tilknytning til NKK enn via FKF     s. 38 

 

Sak 3.1.1 Forslag fra Fuglehundutvalgene i Buskerud, Bodø, Rana,  

Vefsn, Vadsø og Sør-Varanger JFF vedr. lovtilpasninger og  

samarbeidsavtale         s. 39 

    

 

Sak 3.1.2 Forslag fra styret i FKF til samarbeidsavtale, lovendringer 

 og endringer i kommentarene til FKFs lover for å muliggjøre fortsatt 

 FKF-tilknytning for klubber med annen organisatorisk tilknytning 

 Til NKK enn via FKF.       s. 45  

     

         

Sak 3.2 Forslag fra styret i FKF – Endring i FKF’s lover ved ny rase 

 i Gr. 7          s. 52  

 

Sak 3.3 Forslag fra Norsk Irsksetterklubb vedr. endring av §3 i FKF’s 

 Lover          s. 53  

 

Sak 3.4 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. apport   s. 54 

        

Sak 3.5 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. bruk av GPS 

 under avprøving i ulveutsatte områder     s. 56 

 

Sak 3.6 Samarbeidsavtale NKK - SKK      s. 63 

 

Sak 3.7 Forslag fra styret i FKF – Nytt DogWeb Arra program  s. 67 

 

Sak 3.8 Forslag fra styret i FKF og RU vedr. mandat RU   s. 68 

 

   

4. Kontingent år 2016        s. 72 

   

5. Budsjett 2015-2016        s. 74 

 

6. Valg           s. 76 
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FUGLEHUNDKLUBBENES  FORBUND`S  44.  DRIFTSÅR 

         ÅRSBERETNING  FOR  PERIODEN  15. JUNI 2014 – 13. JUNI 2015 

 

1. 

Styrets sammensetning:         

     
Leder                                       Kjell Enberget 

Nestleder                                 Nils B. Skaar 

Styremedlemmer                      Hans Einar Enoksen 

Trine Melheim 

     Robert Brenden 

                                                   

Varamedlemmer                     Anders Lunde 

                                                 Rune Frankmoen 

 

Revisor                                    Geir Fløymo 

 

Valgkomite:                           Cato M. Jonassen 

     Petter Elvestad 

     Geir Heggertveit 

Varamedlem:    Halvor Ramtoft 

 

Utstillingsutvalg                  Marit Bjercke 

     Svein Kvåle 

 

Raseutvalg                          Sammensatt av representantene fra raseklubbene. 

                                           Leder 2014: Robert Gill 

 

Dommerutvalg:   Reidar Nilsen (leder) 

     Odd Harald Sørbøen 

     Fredrik Walby 

     Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.) 

 

    

Dommerutvalg apport (DUA) Bjørn Larsen (leder) 

     Arild Walter Hansen 

                        Kenneth Ressem 

      

Samordningsutvalg   

Fuglehundprøver 

 

Lavland:    Roar Karlsen 

     Arild Skeivik 

     Gry Eriksen 

     Rune Frankmoen 

     Peter Skaug 

    

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen 

     Lars Kristoffersen 

     Idar Langmyr 
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Søndre Nordland   Steinar Høgaas  

     Geir Schei 

     Frank Øvrewall 

     Arthur Abelsen 

 

Midt-Norge    Roy Allan Skaret 

     Tove Irene Løvås 

     Terje Vikan Olsen 

     

Syd-Øst:    Jan T. Haugen 

     Øyvind Skurdal 

     Fredrik Walby 

 

 Syd-Vest                                            Oddmund Sordal                   

                                                    Helen Jetmundsen 

                                                    Halvor Ramtoft 

  

Kontakt VM                        Elisabeth Kallevig 

 

JD :  

FKF`s representant   :       Trine Melheim 

                                                    Kjell Enberget   

NKK Komiteer:                         

Jakthundkomiteen:   Kjell Enberget 

 

 Fagkomiteer:            
 

FK for høyfjell og                      Nils B. Skaar 

Lavlandsprøver   Petter Elvestad 

     Iver Melby 

 

FK for Skogsfuglprøver                Jon Ivar Søhus   

     Tore Kallekleiv 

                                                     

FK for Kombinerte prøver            Rune O. Brenna 

     Glenn Olsen 

                                                       

Derbykomiteen                         Odd Harald Sørbøen (leder) 

     Marianne Sagstad 

     Kåre Norum 

 

 

Kongsvold/Hjerkinn                  

Komiteen                                 Petter Elvestad 

     Fredrik Aalerud 

     Robert Brenden 

 

 

Samarbeidskomiteen               Ellen B. Dobloug   (prøver) 

FKF-NKK-NJF:                      Marit Bjercke   (utstillinger)                                           

                                Arild Visdal (NEKF)   

                                                 Roar Lundby (NJFF) 

                                                 Stein Wahlstrøm (NHKF) 
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FCI:  

Britiske stående fuglehunder :      Elisabeth Kallevig 

 

  

Kontinentale stående 

fuglehunder              :       Tore Kallekleiv 

     

 

 

2. MØTEVIRKSOMHET 

 

I perioden frem til 1. mai er det avholdt 8 styremøter.  Møtene er avholdt som telefonmøter, 

Skype- eller fysiske møter på Gardermoen Kurs og Konferansesenter. Det er behandlet  106 

saker. 

 

Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter: 

 FKF arrangerte koordineringsmøte med raseklubbene og representant fra 

styringsgruppen/IT og BIT/IT på Gardermoen 24. april 2014. 

 Ordinært Fuglehundting ble holdt i Fredrikstad 14. juni 2014. 

 Ordinært RS/NKK på Gardermoen 8. november 2014 og Dialogmøte NKK 9. 

november 2014. 

Representant/er har deltatt på møter med NKK, NJFF, Jakthunddivisjonen, 

Samordningsutvalgene og Statskog. 

 

FKF har sammenfattet og utarbeidet høringssvar i mange saker det siste året: 

 Strategidokument for NKK i perioden 2014 -2018. Hovedkonklusjon fra FKF: 

o FKF vil innledningsvis berømme HS for å ha tatt grep for å tenke nytt. Denne 

saken må imidlertid sees i nær sammenheng med hva medlemmene ønsker at 

NKK skal være og hva NKK skal levere. Vi opplever ikke at det i det utsendte 

utkast er en slik sammenheng. Vedtaket på RS 2013 burde gi en klar 

tilbakemelding til HS om at det medlemmene først og fremst ønsker er at NKK 

fungerer som den tjenesteleverandør og det serviceorgan klubbene har behov 

for at NKK er. Strategiene handler om helt andre ting – nemlig hva NKK som 

politisk organisasjon skal være. FKF er av den oppfatning at det 

grunnleggende med NKK som tjenesteleverandør og serviceorgan for 

fellestjenester må komme på plass før det brukes ressurser på det politiske 

budskap som skisseres i denne høringen. Etter vår vurdering er dette det NKK 

v/ styret og administrasjonen kan tillate seg å fokusere på når NKK leverer det 

medlemmene primært ønsker seg og trenger fra NKK. Hovedbudskapet fra 

FKF er følgelig at det ikke er dette vi vil at NKK skal jobbe med og mot de 

neste årene. 

 I tråd med vedtak i RS 2013 i sak 6 samt HS vedtak i sak 219/13 har administrasjonen 

kartlagt tid benyttet på ulike oppgaver. Hensikten med denne høringen var å få 

klubber, forbund og regioner sine innspill i forhold til behov og forbedringspotensial i 

dagens NKK administrasjon. 

 Kompendium utdannelse av instruktører Fase I og II.  

 Strategidokument for IT satsingen i Norsk Kennelklubb 

 Mandat for brukerforum IT (BIT) 

 NKK høring om særkomite for brukshundsektoren 

 Høring Rovdyrpolicy i NKK 

Alle disse sakene har vært ute til høring hos våre medlemsklubber.  Slike høringssaker er 

omfattende og arbeidskrevende  og mange er av viktig prinsipiell karakter.   
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3. TILSLUTTEDE  KLUBBER 

 

Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetter- 

klubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb, Norsk 

Weimaraner Klubb, Agder Fuglehundklubb, Gudbrandsdal Fuglehundklubb, Hallingdal 

Fuglehundklubb, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland 

Fuglehundklubb, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, Midt-Troms Fuglehundklubb, Møre og 

Romsdal Fuglehundklubb, Namdal Fuglehundklubb, Nordenfjeldske Fuglehundklubb, Nord-

Troms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord Fuglehundklubb, Rogaland 

Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten Fuglehundklubb, Sør-Varanger JFF-

Fuglehundgruppa, Telemark Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Tromsø Hundeklubb-

Fuglehundgruppa, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets Fuglehundklub, Østerdal 

Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Bodø JFF-Hundeutvalget, Buskerud JFF- 

Fuglehundutvalget, Rana JFF-Fuglehundutvalget, Vadsø JFF- Fuglehundgruppa, Vefsn JFF-

Fuglehundgruppa, Vestfold Fuglehundklubb. 

 

I alt 38 medlemsklubber som representerer  14.768  medlemmer. 

 

 

 

4.  INFORMASJON OM STYRETS ARBEID           

 

Utover fastsatte møter, fysisk – Skype eller på telefon har det i driftsåret vært en tendens til at 

flere saker har hatt en slik karakter at de med kort tidsfrist må løses på mail og telefon for 

senere å protokollføres. Rutinemessige saker som oppfølging av den daglige drift, 

budsjettoppfølging etc løses av styrets sekretær og leder med påfølgende informasjon til 

styrets medlemmer. 

  

FKF er organisert under NJK i NKK-systemet og dette er en organisasjonsform som fungerer 

godt. 

  

Videre er FKF med i jakthunddivisjonen, en politisk sammenslutning av klubber og forbund 

uten organisatorisk plass i NKK-systemet. Dette er en hensiktsmessig arena for å kunne 

snakke fritt om hundepolitiske forhold forut for beslutningsprosesser i NKK. 

  

Samarbeidet med NKKs administrasjon fungerer fortsatt ikke helt tilfredsstillende. Noe sen 

og til dels manglende respons som først kommer etter ekstra påtrykk forekommer for 

ofte. FKFs styre jobber konkret for å bedre dette samarbeidet og har selvfølgelig respekt og 

forståelse for at det har vært krevende arbeidsdager i en omstillingsfase i NKK, men på et 

tidspunkt må omstilling gå over i normal drift. 

FKF er en positiv bidragsyter til NKKs arbeid både når det gjelder å stille med kompetente 

tillitsvalgte i mange posisjoner samt å komme med konstruktive hundefaglige og 

organisatoriske innspill og bidrag.  

 

 

 

5 ØKONOMI                          
 

Regnskapet for 01.04.14 – 31.3.15 viser et underskudd på kr  246.894,27. Budsjettet var på 

overskudd kr 14.000,-. Årsaken til et betydelig underskudd er uperiodiske utbetalinger fra 

NKK for bidrag til dommerutdanning/etterutdanning av dommere.  FKF har tatt initiativ 

overfor NJK/NKK for å bedre dette.  
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6 AKTIVITETER                                              

 

6.1 FASTE OPPGAVER         

Forbundets foretningsfører og sekretær er Ellen Bakke Dobloug. 

 

Sekretæren tar seg av utsending av informasjon, jaktprøveskjemaer og annet materiell. 

Sekretæren er tilstede på alle styremøter og skriver referat som distribueres . Videre foretar 

hun alle inn- og utbetalinger, fører regnskap, purrer opp manglende innbetalinger samt 

besvarer utallige brev, e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over alle 

jaktprøver vinter og høst og utarbeider oversikt over antall startende hunder i VK på alle 

jaktprøver vinter og høst. Posten besvares i stor grad i samråd med styret.  Sekretæren sender 

ut FKF-glass, gaver og diplomer til høystatusløpene samt premier til NM-lag og NM 

Individuelt. 

Styret ønsker å berømme sekretæren for sitt utmerkede arbeid for FKF og fuglehundsporten. 

 

Styremedlemmene har hatt følgende hovedansvarsområder :     

 

Kjell Enberget 

 Leder av FKF. 

 Kontaktperson mot NKK/NJK. 

 FKFs representant i NJK (HP 3). 

 Organisasjon. 

 Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker. 

 

Nils B Skaar 

 Nestleder FKF. 

 Styrets representant i lovkomiteen . 

 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg.  

 Kvalitetssikring Høystatusløp. 

 Treningsavtale med SSK 

 

Trine Melheim 

 Medlem i lovkomiteen  

 Saksansvarlig for styrets strategiarbeid 

 Leder av JD 

 Treningsavtale med SSK 

 

Hans E Enoksen  

 Samordningsutvalget fuglehundprøver. 

 Saksansvarlig terminlister. 

 Instruktørutdannelse Fase I og II. 

 Nettsiden til FKF 

 Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram». 

 

Robert Brenden 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur. 

 Saksansvarlig blysaken  

 Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 Saksansvarlig VM 
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Rune Frankmoen 

 Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

 Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden» 

 Kontaktperson i raseutvalget (RU) 

 Styrets utstillingsansvarlige 

 

Anders Lunde 

 Grunnkontingent utenlandske medlemmer i NKK 

 Årlig oppfølging av dommermangel på jaktprøver 

 Styrets representant i dommerutvalg apport 

 

Ellen B. Dobloug 

 Samordningsutvalget NJF/NKK/FKF vedr. terminlister for prøver. 

 

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av 

ansvarsområdene 

 

6.1 FASTE OPPGAVER 

 

Terminliste prøver/CACIT   

FKF har som målsetting at det skal være et godt og bredt tilbud med jaktprøver og høy 

kvalitet på CACIT prøvene i hele landet. I den forbindelse har styret i Fuglehundklubbenes 

Forbund gitt individuelle tilbakemeldinger til hvert enkelt samordningsutvalg i hele landet for 

å bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres. Det har vært store forbedringer på arbeidet som er 

blitt gjort etter omorganiseringen i 2011, men vi har fortsatt litt jobb igjen før vi er der vi 

ønsker.  

 

Under styrebehandlingen av terminlistene for 2015 ble anbefalingene fra 

samordningsutvalgene fulgt med ett unntak. Totalt var det kommet inn 53 søknader om 

tildeling av Cacit. 48 av disse ble innvilget slik: 

 

Prøve Tildelt CACIT Antall CACIT Søknader om 

CACIT 

Vinter 25 25 29 

Høst 17 19 18 

Lavland 5 5 5 

Skog 1 1 1 

Sum 48 50 53 

1 CACIT høst ikke fordelt av SU Sør-øst og 1 CACIT høst ikke fordelt av SU Sør-vest. 

 

Innrapporteringen fra prøvene har bedret seg noe, men det er fremdeles klubber som til slutt 

må purres for at FKF skal få overført avgift til dommerfondet samt at pålagte skjemaer skal 

sendes inn.   

 

 

6.2 ÅRSBERETNING FASTE  UTVALG                                        

 

Utstillingsutvalget   

                      

Utvalget i 2014 har bestått av Marit Bjercke.  

Utvalgets arbeid har vært å motta og sortere søknader fra alle kategorier hundeklubber som 

ønsker å få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2016, samt å koordinere og svare til de 

utstillinger som utvalget har godkjent og hvor arrangørene er tilsluttet FKF eller NJFF. Det er 

noen unntak fra tilslutning til FKF eller NJFF i Nord-Norge grunnet få utstillinger og lange 

avstander.  
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 I slutten av oktober ble det sendt e-post til samtlige klubber tilsluttet FKF og NJFF for å 

minne om søknadsfrist for utstillinger for 2016, samt datoer for NKK utstillinger samme år. 

Dette resulterte i at de fleste klubber sendte søknader i tide før 1. desember. 

 

De fleste arrangører har etter purringer også sendt inn rapportskjema fra utstillinger arrangert i 

2014. En gjennomgang av disse rapportskjemaene viser at det er fortsatt nedgang i antall 

deltagende hunder på de fleste utstillinger. Dette gjelder for hele landet og for de fleste 

klubber, samt at dette gjelder også for alle raser. 

 

Gjennom flere år har raseklubbene arbeidet for å få til en reduksjon av antall utstillinger. 

Dette for å opprettholde kvaliteten i konkurranseringen i en periode med synkende deltagelse 

på utstillinger. Dette arbeidet ble enda viktigere når kravet om stor-cert for å oppnå NUCH er 

tatt bort. Med dette som bakgrunn er det lagt ned et betydelig arbeid for å imøtekomme RUs 

ønsker. Forslaget ble oversendt RU for informasjon før oversendelse til styret i FKF. 

Det ble lagt vekt på antall startende hunder over flere år, riktig innmelding og rapportering fra 

utstillinger, geografi og antall utstillinger totalt i en region over flere år. Både FKFs 

medlemsklubber og NJFF-foreninger fikk avslag. Det ble gitt nei til 14 utstillinger og ja til 53 

utstillinger (inkl NKK og rasespesialer). 
 

Naturlig nok har det blitt en del reaksjoner fra klubber og foreninger som har fått avslag på 

sine søknader om utstillinger. Dette har medført at RU har nedsatt et nytt utvalg som skal ha 

en ytterligere gjennomgang av antall utstillinger for raser tilsluttet FKF. 

       

Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2014 – 2015      
 

Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Fredrik Walby, Odd Harald Sørbøen, Nils B 

Skaar (styrets representant) og Reidar Nilsen. Leder er Reidar Nilsen 
  

Hovedoppgaver:  

- Etterutdanning av dommere gjennom lokale samlinger og sentral dommerkonferanse januar 

2014 

- Utdanning av nye dommere: 

- Kongsvold 1 august 2014 

- Autorisasjonsprøve på Kongsvold august 2014 

- Finansiering dommerutdanning. 

- Uttak av dommere til høystatusløp 2015. 

 

Møtevirksomhet 

FKF DU har hatt fysiske møter under dommerutdanninga på Kongsvold. I tillegg utstrakt 

bruk av e-post og telefon. 

 

Sentral dommerkonferanse2015. 

Lokale dommerutvalg (LD) ble på sedvanlig vis tilskrevet og bedt om å sende inn oppgaver 

som kunne egne seg som tema for en sentral dommerkonferanse. Det kom etter FKF DUs 

vurdering ikke inn mange nok formålstjenelige oppgaver til å forsvare den ressursbruk som 

kreves for å gjennomføre en slik konferanse. Derimot er det aktuelle tema vedrørende 

dommers sanksjonsmuligheter og NKK-representantens oppgaver som FKF DU mener det 

kan være greit å ha en gjennomgang av, men dette utsettes inntil en enda ikke avsluttet 

disiplinærsak i NKK er ferdigbehandlet.  

 

Behovet for en årlig sentral konferanse har også tidligere vært diskutert. Mengden av aktuelle 

oppgaver som ble sendt inn denne gang viser at dette kanskje ikke er nødvendig. I år uten 
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sentral konferanse kan det være et alternativ at FKF DU framstille materiell til samlinger i 

regi av LD. 

 

 

 

Utdanning av nye dommere: 

1. Autorisasjonsprøven på Kongsvold med Hjerkinn fjellstue som hovedkvarter. 

Innkvarteringen var ny av året og fungerte etter FKF DU sin mening utmerket med 

hyggelig betjening, god mat og praktiske rom. 

Det møtte 13 kandidater og 9 bestod prøven. 

Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som tidligere. 

Foruten 4 personer fra DU deltok Kjell Enberget, Sigmund Nyborg, Oddmund Sordal, 

Bjørnar Boneng, som sensorer. Det er viktig for kontinuiteten i arbeidet mot å få fram 

nye dommere at det er rutinerte og pedagogisk sterke sensorer. 

 

2. Kongsvold 1med samme hovedkvarter som autorisasjonsprøven. 

Det møtte 15 kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale 

dommerutvalg. 14 fikk godkjent med anbefalinger om hva de måtte arbeide videre 

med inntil autorisasjonsprøven. Denne delen av utdannelsen har en betydelig mer 

opplærende form enn autorisasjonsprøven. Hver enkelt kandidat må ta ansvar for sin 

egen utvikling inntil autorisasasjonsprøven. Erfaringene er at de svakheter som blir 

påpekt under Kongsvold 1 også er de utfordringene som er størst når kandidaten går 

opp til autorisasjon året etter. 

Også under denne delen av utdanningen legges det vekt på rutinerte og pedagogisk 

sterke instruktører. Instruktører i 2014 var Terje Berntsen, Kjell Enberget, Sigmund 

Nyborg, Oddmund Sordal, Bjørnar Boneng og Jarle Karlsen i tillegg til FKF DU. 

 

 

Finansiering dommerutdanning: 

NKK har til tross for lovnader om et enklere rapporteringssystem, fortsatt krav om detaljert 

budsjett og regnskap i forbindelse med refusjon av FKFs utgifter til dommerutdanning. Dette 

er et omfattende arbeid for FKF DU. Det er krevende å få de lokale dommerutvalg til å 

rapportere sine utgifter som skal legges til grunn for refusjon fra NKK. 

FKF mottar penger til dommerutdanning fra NKK. Disse midlene tilbakeføres til de klubber 

som kan dokumentere aktivitet i forbindelse med etterutdanning og utdanning av dommere.  

FKF mottok i 2013 320 000,- fra NKK til dommerutdanning. Til sammenligning betaler FKFs 

medlemsklubber over 800 000,- bare i aktivitetsavgift i forbindelse med jaktprøvene. 

 

Uttak av dommere til høystatusløp 2014. 

FKF DU har tatt ut og forespurt dommere om å dømme semifinaler og finaler i NM vinter, 

NM høyfjell, NM lavland, Norsk Derby og finale NM skog samt NM-lagkonkurransene. 

Dommerne ble kontaktet direkte av FKF DU og listene var klare i januar. NM vinter var klar i 

november. Det forutsettes at de dommere som takker ja til å dømme NM og ND også stiller 

seg til disposisjon for arrangøren ut over den dagen de skal dømme høystatusløp. 

 

 

Kombinertdommerutvalget         

Det har også i år vært solid aktivitet blant arrangører av apportprøver.  

Til sammen har det vært innrapportert 18 prøver over 24 dager med apport, men det er en 

nedgang i antall fullkombinertprøver, 6 prøver mot 9 i foregående år. Alle 

Fullkombinertprøver i 2014 var gjennomført på Skog. 

 

Prøvene i 2014 viser igjen en økning med 681 starter mot 574 registrerte starter 2013. Dette er 

fordelt på 16 raser. Av disse klarte 415 å oppnå premiering, som igjen gir en i 

premieringsprosent på 61% (65 i 2013, 72% i 2012, 63% i 2011, 50% i 2010). Dessverre så er 



 16 

tallene fortsatt ikke helt nøyaktige da 2 prøver ikke har rapportert inn fordeling på rase eller 

antall premierte hunder.  

Det er fremdeles de kontinentale rasene som er mest tallrike til start, og det er litt færre 

deltakere blant noen av de engelske rasene. Men den største økningen i 2014 er blant de 

engelske rasene. (S=Ant.starter, P=Premierte)  

 

RASE S P % RASE S P % 

Engelsk setter 18 7 39 Langhår Vorsteh 8 6 75 

Irsk Setter 9 3 33 Korthår Vorsteh 174 117 67 

Gordon Setter 38 14 37 Strihår Vorsteh 166 116 70 

Pointer 24 8 33 Korthår Weimaraner 14 12 86 

Braque du 

Bourbonais 

3 2 67 Slovakisk Vorsteh 

Langhår weimaraner 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

Ung. Vizla  

Drentse Patrisje 

8 

7 

2 

1 

25 

14 

Grosser 

Münsterländer 

25 15 60 

Breton 55 23 42 Kleiner Münsterländer   118 88 74 

 

Geografisk fordeler prøvene seg slik: Trøndelag 1 prøve, Vestlandet 2 prøver, Nord-Norge 

arrangerte 5 prøver og på Østlandet var det 10 prøver i 2014. 

 

130 poengsklubben, for de som klarer alle tre øvelsene uten feil og mangler, har også i år blitt 

utvidet med flere nye medlemmer. 17 nye hunder klarte 30 poeng i 2013. 

 

Det er 8 dommerelever som er i gang med utdanning, og 3 av disse er allerede feltdommere 

som vil utvide sin autorisasjon. Dommersammensetning, alder og geografisk fordeling vil 

være tema for kommende dommerkonferanse.  
 

BUDSJETT 2015 

Dommerkonferanse Malungen  65.000,- 

Dommerutdanning/reise    3.000,- 

30-poeng pins til prøver    3.250,-  
 

 

 

6.3 RAPPORTER FRA NKK – KOMITEER      

 

Derbykomiteen  

Derbykomiteen 2014 har bestått av Odd Harald Sørbøen, Marianne Sagstad og Andreas 

Bjørn.  

Vi har avholdt våre møter på Skype, det har vært avholdt totalt 4 Skype-møter og ellers 

løpende kontakt pr. mail og telefon. Vi har fordelt oppgavene mellom medlemmene i 

derbykomiteen, - dette har fungert bra. Et forslag til neste år er at det bør gjøres en jobb med å 

skaffe nye sponsorer før årsskifte, grunnen er at de fleste sponsorer har fordeling fra budsjett 

rundt årsskiftet. Dette er tilbakemeldinger vi har fått ved henvendelser til nye sponsorer. 

Utover dette er det fortsatt to år igjen av kontrakten med hovedsponsor Eukanuba, dette 

samarbeidet har vært meget godt og de har stilt med foredragsholder torsdag kveld 

derbyhelgen, et fint og faglig tiltak.  

 

I 2014 har samarbeidet med FKF sin IT-ansvarlig Hans Enoksen vært utmerket, vi har blitt 

fulgt opp hele veien og oppdateringer på hjemmesiden har vært meget gode. Samarbeidet med 

NESK sin web redaktør har også fungert veldig bra. Vi forsøkte i år med en uoffisiell 

oppdatering via Facebook på fredag og lørdag, erfaringen viste at det fungerte best på lørdag 

når noen fikk litt mer ansvar for oppdateringer ute i partiene. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger på dette. 
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Registrerte at det i bladet «Fuglehunden» v/redaktøren ble kritisert tidlig derby-helg i forhold 

til jaktstart. Argumentet var at eierne står mellom valget med ingen jakt eller utslitt unghund. 

Det skrives at det er trist og ikke i tråd med prøvemålet vårt å frata hunden mulighet til jaktlig 

utvikling i hundens første jaktsesong. Det blir oppfordret til å flytte datoen til neste år for at 

deltagere skal slippe valget mellom jakt og derbystart.  Dette er et spørsmål som bør tas videre 

til FKSs styre og eventuelt Fuglehundtinget. Derbykomiteen har ikke sterke meninger rundt 

datoen, men deler ikke helt synet til redaktøren i FH. Hvis vi ser på tallene så var det 36 færre 

påmeldte enn året før, men omentrent like mange som stilte til start i 2014 i forhold til 2013.  

Det var påmeldt 361 deltagere og 114 kvalifiserte seg dvs 32 % mot i 2013 24%. Nedgang i 

påmeldte var 7,7% mens oppgang i kvalifiserte var 20%. Det startet 97 fredag, 6 premierte. 

Lørdag i semifinalen var det 43 stk startende og 10 premierte. 

 

Samarbeidet med teknisk arrangør NESK har vært utmerket på alle måter. Det har vært en 

fornøyelse og samarbeide med en slik profesjonell prøveledelse.    

Retter en stor takk til alle dommere under Norsk Derby for en vel gjennomført jobb. 

Finalen i Norsk Derby 2014 ble dømt av Øivind Skurdal og Jarle Karlsen. Det ble en meget 

spennende finale med nerver på høykant helt til slutt. Vi gleder oss over full premieliste i 

2014. 

 

Resultatliste Norsk Derby Finale 2014: 

Vinner Norsk Derby finale 2014: ES Storbakken`s Pb Makita, Eivind Kolstad. 

2. premie Norsk Derby finale 2014: IS Balbergkampens Elle-Melle, Asgeir og Mette 

Bjørklund. 

3. premie Norsk Derby finale 2014: ES Jøldalens The One, Jan Terje Bårseth. 

4. premie Norsk Derby finale 2014: IS Rockebyens Happy, Lise Ingebrigtsen Pedersen og 

Roger Pedersen. 

5. premie Norsk Derby finale 2014: ES Valera`s Ing-Vill, Petter Steen. 

6. premie Norsk Derby finale 2014: ES Knutsvollens Hi-Tex, Ingvar Rødsjø. 

 

Stor takk til våre sponsorer: Eukanuba, Bolig og Eiendomsutvkling Norsk Dyremat og Rana 

Hytta. Eukanuba arrangerte torsdag kveld en liten sosial sammenkomst med Sigrid Ekran som 

foredragsholder. 

Vil med dette takke FKF for det ærefulle oppdraget i Derbykomiteen og ønsker samtidig neste 

års komite med Odd Harald Sørbøen som leder lykke til. 

 

 

Rapport fra Lovkomiteen i FKF 2014-2015 

 

Lovkomiteen har bestått av Dag Skarpodde (leder), Nils B. Skaar og Harald Bruflot. Trine 

Melheim har vært konsultativt medlem. Komiteen har gjennom året hatt flere Skype-møter, 

benyttet telefon og e-post.   

 

Dette siste arbeidsåret i Lovkomiteen har oppgaven vært å følge opp de 4 distriktsklubbene 

som ikke fikk behandlet de siste krav til endringer av klubbens lover i samsvar med lovmal 

fra FKF. I tillegg fikk vi i oppgave av styret i FKF å arbeide fram forslag til samarbeidsavtale 

med klubber/foreninger med annen organisatorisk hovedtilknytning enn som selvstendig 

fuglehundklubb, samt forslag til endinger av FKFs lover m/kommentarer. 

 

Etter en høringsrunde med utkast til samarbeidsavtale og lovendringer oversendte vi våre 

forslag til styret 15/1 2015. Senere når vi fikk kjennskap til uttalelsen fra Lovkomiteen i NKK 

i spørsmålet om samarbeidsavtale og lovendinger, har vi vurdert den oppfatning og 

konklusjon Lovkomiteen i NKK har kommet med datert 14/4 2015. Vi har gitt våre innspill 

om endringer i samarbeidsavtale og lovendinger til styret og støtter styrets innstilling i saken 

til Fuglehundtinget 2015 fullt ut.         
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Vedtatte endringer på årsmøtene i de 4 distriktsklubbene i 2015 har blitt gjennomgått av 

Lovkomiteen og alle disse har blitt oversendt styret i FKF med vår innstilling om 

godkjennelse. Alle raseklubber og distriktsklubber har etter dette fullført arbeidet med å 

tilpasse lovene til den nye vedtatte lovmalen etter at FKF ble reelt forbund i NKK. De 7 

medlemsklubbene som har en annen organisatorisk hovedtilknytning enn som selvstendig 

fuglehundklubb behandles og følges opp slik et enstemmig Fuglehundting 2014 ga sin 

tilslutning til og er egen sak som sluttbehandles på Fuglehundtinget 2015 som forutsatt. 

 

Lovkomiteen har etter dette fullført sine oppdrag fra 2010 og fram til idag med nye lover for 

FKF, ny lovmal for medlemsklubbene, oppfølging og vurdering av arbeidet med lovendringer 

i medlemsklubbene etter ny lovmal og oppgaven vedr. samarbeidsavtaler og lovendringer 

knyttet konkret til de nevnte aktuelle klubber/foreninger. 

 

5. mai 2015. 

 

Dag Skarpodde Harald Bruflot  Nils B. Skaar  Trine Melheim      

 

 

Fagkomiteer (FK)  som er delegert til FKF: 

 

Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver.        

 

Komiteen har bestått av Petter Elvestad, Nils B Skaar og Nils Fr. Røv. Fra 1.9.2014 har Iver 

Melby gått inn i stedet for Nils Røv. 

Komiteen har behandlet 10 saker. 

Komiteen har lagt vekt på at samme forseelse skal ha samme innstilling til dom, også over tid. 

Det må foreligge en hjemmel for å straffe personer eller hunder. Dette må være et brudd på 

jaktprøveregelverket eller NKKs lover. 

Det er NKKs jakthundkomite som fastsetter straffereaksjon straffenivå etter innstilling fra 

komiteen. 

 

Med unntak av sak med misbruk av egenmelding for løpetid er innstillingene fra komiteen 

blitt tatt til følge av NKKs jakthundkomite. NJK har valgt å sende en sak videre til NKKs 

disiplinærkomite for videre vurdering. 

 

Oversikt over behandlede saker i 2011 – 2014: 

 2011 2012 2013 2014 

Interesse for / angrep på sau 5 3 3 0 

Interesse for / angrep på rein 2 1 0 2 

Uønsket adferd mot annen hund 2 6 2 3 

Klage på dommer / dommeravgjørelse 0 1 0 3 

Rapport på deltager 0 0 1 2 

 

 

Komiteen har hatt enstemmig innstilling i alle saker som er behandlet i 2014 

 

 

Fuglehundklubbenes FK for skogsfuglprøver      

 

Komiteen har bestått av: 

Jon Ivar Søhus  

Tore Kallekleiv 

 

Det innkom ingen nye klagesaker i 2014. 
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Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver      

 

Komiteen har bestått av: 

Glenn Olsen 

Rune Brenna 

 

Det har ikke vært noen saker til behandling i fagkomite for kombinert i 2014. 

 

 

 

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen        
                           

Komiteen har bestått av  

Petter Elvestad, leder 

Fredrik Aalerud 

Robert Brenden 

 

Kongsvold/Hjerkinn komiteen har hatt noen møter med Statskog gjennom året og ny 3 års 

leiekontrakt er signert mellom Statskog og FKF, gjelder for 2015-2017. Komiteen jobber 

videre med ny kontrakt for Holaker terrenget (deler av Gåvålia) og har frist innen utgangen av 

2015. Et nytt medlem etter Petter Elvestad må på plass så¨raskt som mulig. Komiteen har gitt 

signal til styret at en ønsker en som har kjennskap og eventuelt bor i området 

Kongsvold/Hjerkinn og gjerne som har politisk innflytelse i nærområdet.  

 

. 

6.4  JAKTPRØVER OG  KVALITETSIKRING 

 

Kvalitetssikring jaktprøver 2014/2015  

Samordningsutvalgene fungerer etter styret i FKFs mening bra. Styret har i liten grad grepet 

inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til terminlisteoppsett, noe som er etter 

styrets og mandatet for utvalgenes intensjon. Styret ga hvert enkelt samordningsutvalg en 

tilbakemelding etter siste terminlisteoppsett noe som kan være til nytte for det videre arbeidet 

i hvert enkelt SU. 

 

Rapporteringen fra jaktprøvearrangører til FKF og betaling til dommerutdanningsfondet 

fungerer tilfredsstillende. Det er nå bare et fåtall arrangører som påfører FKFs sekretær 

ekstraarbeid.  

 

 

6.5 FKF INTERNETT OG I ”FUGLEHUNDEN”         

  

      

Internett 

Internettsidene har gjennom 2014 vært driftet gjennom Istudio som er et selskap som driver 

profesjonelt med disse tjenestene og det er inkludert supporttjenester. Det er ikke utført noen 

større tekniske oppgraderinger annet enn normale og nødvendige sikkerhetsoppdateringer. 

Webansvarlig har vært Hans Einar Enoksen. 

Nettsiden har fått nytt domene «fuglehundklubbenesforbund.no» 
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FKF sider i Fuglehunden     

 

I tillegg til oppdatert liste over styremedlemmer, varamedlemmer, sekretær, revisor og 

valgkomité, er noe av spalteplassen FKF har til rådighet i Fuglehunden avsatt til fast stoff i de 

6 nummer som utkommer årlig.  Det være seg frister for kåring av Årets Unghund og Årets 

Hund.  Offentliggjøring av vinneren av Årets Unghund og Årets Hund.  Kort resyme fra 

Fuglehundtinget 2014 i Fredrikstad.                 

 

Ved siden av ovennevnte, er det plass til informative tema som vi kan være engasjert i.  

Vi tar gjerne imot innlegg fra skrivekyndige medlemmer. Først og fremst er vi interessert i 

tema som mange er opptatt av, og som kan være informative for oss alle. Innlegg sendes 

FKF’s sekretariat. (ellenbd@online.no ) 

 

       

 

6.6. ULIKE SAKER 

 

Instruktørutdanning 

FKFs nye instruktørutdanning ble godkjent på Fuglehundtinget 2014. I forbindelse 

med ny instruktørutdanning er det utnevnt Fase 3 instruktører som er et fagutvalg 

bestående av utvalgte Fase 2 instruktører. Utvelgelse er basert på spesiell egnethet og 

erfaring. Godkjente Fase 3 instruktører kan avholde instruktørkurs Fase 1 og 2. Lister over 

godkjente instruktører og instruktørordningen finnes på FKFs nettside. Det er avholdt flere 

kurs etter ny ordning og tilbakemeldingene er veldig positive. 

 

                                                     

            Aversjonsdressur                       

                                                                                                                                  

Systemet med aversjonsdressur har fungert godt også i 2014. Instruktører fra FKF 

ligger på det jevne med antall instruktører og antall testede hunder. Prosentvis så er 

andelen av testede  stående fuglehunder stabil på  61-62% av totalt testede hunder i 

NJFF.   

I 2014 er det gjennomført felles møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur. Møtet  

hadde gjennomgang av nytt utdanningsmatriell og oppdateringskurs. Utdanning og 

oppfølging er godt i varetatt.  En instruktør er fratatt beviset etter info NJFF har blitt 

kjent med. Det vart tatt en gjennomgang ang. avautorisasjon av instruktører. 

NJFF kom med ny viktig info i ettertid av møtet, som skal være sendt gjeldende 

instruktører, sommeren 2014. NJFF anbefaler alle å logge seg inn på medlem siden der 

alt av materiell og info finnes ang aversjonsdressuren. 

 

Her er utdrag av innholdet i brevet: 

«…..Det viktigste i saken er at de instruktører som står som aktive i 

instruktørregisteret, og som skulle hatt oppdateringskurs i senere tid, og som ikke har 

hatt det, har fått forlenget sin autorisasjon ut 2015. Begrunnelsen går fram av det 

brevet som ble sendt disse instruktørene i sommer. Jfr. kopi av brevet som er vedlagt 

her. …» 

 

Vi er nå i en planleggingsfase for all vår kursvirksomhet i 2015, deriblant også 

oppdateringssamlinger for ulike instruktører. De personer som har autorisasjon som 

opprinnelig utløper i 2015, eller som i sommer fikk sin autorisasjon forlenget til ut 

2015, må delta i oppdateringssamlinger i løpet av det kommende året dersom de skal 
fortsette å praktisere. Vi har bedt våre fylkeslag om snarlig å få satt opp og publisert 

slike samlinger, sier Bjarne Oppegård NJFF. 

mailto:ellenbd@online.no
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 Jakthunddivisjonen      

 Etter at FKFs representant som også var leder i JD ble syk overtok Trine Melheim 

rollen som leder av JD våren 2014. Følgende møter har blitt avholdet for medlemmene 

i styringsgruppa: 

 

 Årsmøte på Gardermoen (28.1) 

 Formøte før ekstraordinært RS i NKK 

 Telefonmøte om saker til NKK RS (16.10) 

 Formøte dagen før NKK RS (7.11.14) 

 

 

Divisjonen har lagt ned arbeid i å finne gode kandidater til ulike roller i NKK-HS og 

komiteer. De store og prinsipielle saker det har vært grunn til å ta opp mot NKK 

systemet er nå tatt opp. Hovedjobben blir nå å følge opp de vedtak som er gjort. Den 

vedtatte IT satsingen er særlig viktig, så også at det arbeides i samsvar med den 

vedtatte strategien. 

 

JD blir nå betraktet som en forutsigbar og pålitelig aktør, og blir tatt hensyn til, 

spesielt i forbindelse med gjennomføring av NKK RS. Det legges stor vekt på å 

fremstå som ryddig og forutsigbar på selve NKK RS, saker kommenteres normalt kun 

dersom det ønskes konkrete endringer. De saker vi ønsket vedtatt/valgt på årets NKK 

RS ble også vedtatt / valgt.  

 

Følgende saker har vært viet spesiell oppmerksomhet: 

- Høring vedrørende Mandat for NKKs Brukerforum IT (BIT) 

- Høring vedrørende NKKs Ressurskartlegging 

- Høring vedrørende NKKs Strategiplan 

- Forberedelse til NKKs ekstraordinære RS i april 2014 

- Forberedelse til NKKs RS i november 2014 

 

 

 Samarbeid m/NKK/NJK  

NKKs jakthundkomite (NJK) har som formål å være NKKs beslutningsorgan innen 

jakthundsektoren og ivareta organisasjonens interesser innenfor jakt og aktiviteter for 

 jakthunden. Komiteens myndighet er delegert i eget mandat fra hovedstyret.  

Komiteen skal bidra til et godt samarbeid mellom NKKs hovedstyre (HS), 

administrasjon og medlemsklubber/forbund innen jakthundsektoren. Gjennom året har 

derfor FKF betydelig kontakt med komiteen. Slik er også dagens situasjon i og med at 

Kjell Enberget sitter som leder i NJK 

 

 

 IT-utvikling 

FKF tok initiativet til et møte med raseklubbene angående NKKs IT utvikling. Møtet 

ble avholdt på Gardermoen 28.4.2014 og i tillegg til raseklubbene samt FKF møtte 

Harald Bruflot fra NKK og BIT-representanten fra gruppe 7 Terje Tvedt. Møtet 

avdekket at det arbeid det er nødvendig at raseklubbene gjør ikke var kommet i gang. 

Raseklubbene ønsket å overta ansvaret for NKKs IT-satsingsprosjekt, og det ble 

besluttet at RU fikk ansvaret for dette og at en representant for distriktsklubbene måtte 

trekkes med i arbeidet. Fra RU har vi mottatt følgende rapport om arbeidet med NKKs 

IT satsingsprosjekt i 2014/2015: 
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Bakgrunn: 
 

RU har forsøkt å visualisere ønske om ny IT strategi hos NKK. Dette arbeidet er 

gjennomført i en gruppe som ble nedsatt på fuglehundtinget 2014. Gruppen har ikke 

diskutert økonomiske utfordringer eller strategier for gjennomføring. I utgangspunktet 

skulle klubbene komme med synspunkter på hvordan dette skulle gjennomføres og 

sekretær i RU skulle sette sammen. Arbeidsgruppen har med signal fra raseklubbene 

laget et noe overordnet bilde som viser i hovedtrekk hvordan ønskene er fra vår 

gruppe. For videre arbeid må detaljer på plass, men ser ikke det hensiktsmessig i 

denne fasen da vi mener det viktigste er å visualisere motoren i systemet.  

 

 

 

 
 

Figur 1: Modulbasert skisse  

 

Bruker nivå: 
 

Det øverste nivået hvor klubbene og den enkelte medlem skal kunne hente ut ønskede 

data. Denne funksjonen må tilpasses dagens teknologi som gjør at smarttelefoner og 

lesebrett støttes.  I dette nivået må hver enkelt bruker kunne melde på jaktprøver og 

utstillinger og selvsagt må betalingsløsningene ligge til rette. Raseklubbene må kunne 

inn å hente nødvendige data i forhold til avls arbeid og det må etableres et system som 

kvalitetssikrer data som puttes inn i databasen. 

 

Jaktprøver: 
 

Jaktprøve delen konstrueres som en ”skybasert” system. Dvs. at systemet er slik at 

gjennomføringen av et arrangement kan gjennomføres uten nettilgang. Systemet må 

lages slik at påmelding fra bruker legges rett inn i systemet. Videre må det lages 

rutiner slik at data som legges inn kvalitetssikres med sjekkrutiner (arrangør – dommer 

– NKK rep). Systemet må lages slik at for eksempel ekskluderte personer ikke kan 

delta samt at hunder sjekkes i forhold til oppnådde prestasjoner for å delta eksempelvis 

i VK – NM osv. 
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Registrering valper (eierskifter, og lignende): 

Valperegistrering og andre registreringer skjer etter samme prinsipp som i dag hvor 

NKK administrasjonen utfører jobben. 

 

 

 

Helse: 

Systemet må lages slik at det blir fleksibelt i forhold til ønskede helsedata. I 

utgangspunktet kan hver enkelt klubb ha sine ønsker for hva som skal inn og derfor et 

fleksibelt system. Det kan for eksempel være 100 helseopplysninger som ligger i 

basen mens en klubb kan ønske 5 opplysninger. Helseportalen må tilrettelegges slik at 

veterinær kan registrere data direkte inn i basen. 

 

Medlemsopplysninger: 

Under denne fanen må informasjon om medlemmene vedlikeholdes. Dette måtte være 

eierskap til hund, raseklubbene/arrangører må kunne se om det er medlemmer som er 

ekskludert, betalt ikke betalt, autorisasjoner osv. 

 

Utstilling: 

Konstrueres etter samme prinsipp som jaktprøvemodul. Kvalitetssikring av 

deltager/hund. Det må ikke være mulig å kunne melde på en hund som for eksempel er 

registrert av veterinær med en diskvalifiserende feil. Her må det være sjekkrutiner mot 

helsedata. Det samme gjelder ekskluderte medlemmer osv. Det må etableres 

sjekkrutiner som kvalitetssikrer at som puttes inn i systemet. 

 

Hovedtrekk: 
Dette er en meget overordnet modell av det vi mener ny IT strategi bør inneholde for 

vår gruppe. Det som så langt har vært diskutert i hovedsak hvordan strukturen bør 

etableres. Detaljnivå vil avdekke hvordan de forskjellige modulene bør jobbe sammen 

og da hvilke datamateriale som trekkes ut samt legges inn.  

 

 

Kvalitetssikring høystatusløp 2014/2015  

Også i 2014 har arrangører av NM og Norsk Derby fått en tilbakemelding på de 

arrangementer som FKF har et særlig ansvar for. Evalueringen gjelder alle deler av 

arrangementet og gjøres på bakgrunn av rapporter fra dommere, NKKs representant, 

tilbakemeldinger fra deltagere og vurdering av episoder som oppstår som styret i FKF 

blir kjent med. Styret er påpasselig med å ikke legge vekt på detaljer, men påpeke 

forhold som kan forbedres under kommende arrangement.  

 

Styret er av den oppfatning at arrangørene legger stor innsats i å legge forholdene til 

rette for deltagere og dommere og vi er gjennomgående meget godt fornøyd med 

arrangementene som holder et nivå vi alle kan være stolte av. 

 

Styret har mottatt positiv respons fra de fleste arrangører som setter pris en konstruktiv 

tilbakemelding til felles beste, selv om det også her er unntak hvor arrangør ikke ser de 

påpekte problemer. Styret innleder da ikke til noen diskusjon. 

 

Styret i FKF mottok en forespørsel fra en medlemsklubb med spørsmål om formalia 

rundt en eventuell søknad om å stå som arrangør av NM-vinter- Styret gjennomførte 

en spørsmålsrunde blant medlemsklubbene hvor konklusjonen var at flertallet ønsket 

et NM-vinter i Nord-Norge, et flertall blant disse et arrangement i Vesterålen og de 

fleste i denne gruppa ønsket HVFK som fortsatt arrangør. For å sikre fortsatt høy 

kvalitet på NM-vinter er det gjennomført et møte mellom to medlemmer fra styret i 
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FKF og ledelsen i HVFK. FKF oppfattet møtet som meget positivt og at 

representantene fra HVFK var offensive og kreative i forhold til de utfordringer et slikt 

arrangement har. 

 

 

 

 

 

Blysaken 

Komiteen har jobbet videre med saken som en støttespiller til NJFF ved behov. NJFF 

hadde allerede kontakter politisk og ønsket å jobbe videre med disse. Dokumentasjon 

for oppheving var allerede klar for ca 1 år siden og var grundig nok mente komiteen. 

Styre i FKF støttet dette.  

Etter en god gjennomgang med politikere i forkant så vant en frem med saken med et 

stort flertall for å oppheve blyforbudet, slik som NJFF og FKF sine medlemmer 

ønsket. Detaljer i oppheving og tidsrom for når dette blir gjeldene er ikke endelig satt, 

men det er gitt signaler om at en prøver å få dette klart allerede til høstjakten 2015. 

Nærmere info vil komme fortløpende på FKF og NJFF sine sider om denne saken. 

Saken anses som avsluttet og komiteen for Blysaken oppheves fra RS 2015 

 

        

VM i Italia 2014   

    

Lagledere 

Elisabeth Kallevig og Siw Øie 

 

Norges representanter: 

 

Kontinentalt lag: 
KV Caput Altum Basile – Robert Brenden 

KV Sognexpressen’s HTI Nikki – Robert Brenden 

SV Speldragets Golddigger – Randi Schulze 

SV Gressfjellets Quick Step – Randi Schulze 

 

Britisk lag: 
P Bjørklunds C/R Jackson – Einar Holmvik 

P INT NJCH SE UCH Bjørklunds K Cito – Einar Holmvik 

ES NJCH Sørbølfjellets Luca – Bjørn Sjurseth 

 

St. Hubertus damer: 
SV  - Gressfjellets Quick Step –Randi Schulze 

 

St. Hubertus herrer: 
KV Sognexpressens HTI Nikki – Robert Brenden 

ES NJCH Sørbølfjellets Luca – Bjørn Sjurseth 

 

Norge slo til under VM i St.Hubertus med medaljer individuelt og som lag! 
Også i år reiste ivrige nordmenn av gårde for å delta i VM lag og – St. Hubertus. Dette 

fant sted i praktfulle terreng i Toscana (Arezzo), Italia. Terrengene lå mellom 600-

1000m høyde og det var veldig kupert og forholdsvis kjølig med en nordlig vind hele 

uken. Viltet var fasaner, grå rapphøns og rødhøner (red legs).  

Nytt av året er informasjon fra VM på Facebook. Det har ikke alltid vært like lett å 

holde hundeentusiaster hjemme orientert og det vart opprettet derfor en side hvor 

nyheter og bilder vart lagt ut hver dag som viste seg å være veldig populært. På det 

meste var det nesten 4000 personer som hadde sett innleggene fra VM. 
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Som i tidligere år deltok alle i Middelhavs Cup noen dager før VM for å få kalibrert 

seg. Det var 24 nasjoner som deltok. Britiske- og kontinentale raser konkurrerer ikke 

sammen. Her ble  SV NUCH Speldragets Gold Digger  premiert første dag og KV 

Sognexpressens Nikki andre dag. Våre britiske representanter lykkes dessverre ikke i 

dette mesterskapet. 

 

Fredag 24. oktober var det en flott åpningsseremoni på torget i Pieve Santo Stefano. 

En stor og sterk opplevelse med alle nasjonalsangene. Mange spente deltagere som 

hadde lagt et enormt arbeid ned i sine hunder. Det var totalt 17 nasjoner som deltok.  

Storbritannia har ikke deltatt med britiske raser under VM foreløpig, men hadde 

gledelig nok sendt to personer til Italia for å overvære arrangementet og legge planer 

for deltagelse allerede neste år. Det er hyggelig at vårt arbeid med å få de britiske 

rasenes hjemland mer engasjert ser ut til å være på god vei.  

 

Første dag av VM-lag  ble det premie på to av våre hunder – importhunden fra Serbia, 

KV Caput Altum Basile og ES NJCH Sørbølfjellets Luca. Dette resulterte i at disse 

hundene måtte møte opp ved et tjern for vannapport på slutten av dagen. Stor 

begivenhet og samtidig veldig morsomt. Viltet som apporteres er en stokkand. Det 

skytes og anden kastes ut på dypt vann. Siste dag av VM-lag ble Sognexpressens 

Nikki igjen premiert.  

 

Det er en hviledag for de fleste av hundene mellom 1. og 2. dag av VM lag. På denne 

dagen avholdes VM i St. Hubertus for herrer, damer med stående fuglehund og 

ekvipasjer med spaniels. Det var totalt 3 partier med herrer, 2 med damer og et for 

spaniels. Fra Norge stilte Sognexpressens Nikki/Robert Brenden og Sørbølfjellets 

Luca/Bjørn Sjurseth som lag og KV Gressfjellets Quick Step/Randi Schulze 

individuelt. Vår kvinnelige ekvipasje lykkes ikke i år. Derimot gikk det herrenes vei. 

Robert og Nikki skulle ut i siste slipp på sitt parti. Flere meget gode ekvipasjer hadde 

vært ute, men bare en, den tidligere verdensmesteren Harry Herak, hadde så langt felt 

fugl. Hunden hans klarte ikke å apportere den felte fuglen. Området Robert og Nikki 

skulle ut i var av blandet biotop og var meget utfordrende for hunden. Etter ca 15 

minutter kommer Nikki ut fra tornekratt med blodig hode og munn. Etter en rask sjekk 

ved å spyle vann fra flasken så viser det seg at dette er små kutt fra tornene i krattene 

og ikke piggtrådgjerdene som Robert fryktet. Nikki er klar for å fortsette jakten og får 

på seg halsbånd med bjelle etter en vanningsrunde med vannflasken. Dette viser seg å 

være et smart valg. Nikki forsvinner over en stor flate og blir borte i en bakke. Robert 

hører bjellen stoppe og går raskt opp i situasjonen siden fuglene denne dagen har vist 

seg vanskelige ved å ha sittet lett. Nikki finnes i stilfull stand og går på når Robert 

kommer til. Rødhøne letter like etter på langt hold og felles med et skudd. Nikki 

jobber iherdig for å finne fuglen og lykkes etter en kort stund og apporterer korrekt. 

Robert pynter rask på fuglen og ser at den er fin før den leveres til dommer for 

godkjenning/inspeksjon. Dommerne er fornøyd og slippet avsluttes. Robert føler at alt 

er gjort korrekt og i henhold til regelverket og dommerne bekrefter dette ved å gi han 

og Nikki høyeste poengsum, med klar margin, på sitt parti og dermed finaleplass.  

Luca hadde et flott fuglearbeid på løpende fasan i tett, høyt kratt. Bjørn skjøt et skudd 

selv om det var særdeles vanskelig med all vegetasjonen, men lykkes dessverre ikke å 

felle fuglen.  

Finalen med de tre beste ekvipasjene var særdeles spennende. Alle starter med blanke 

ark. Italia var først med en breton som gikk glitrende, men ikke hadde noen 

fuglesituasjoner. Så var det Amir fra Sverige med sin irsksetter. Denne jaktet veldig 

bra og hadde to fuglearbeid hvor fører valgte å ikke skyte. Grunnen til dette var at 

fuglen gikk lavt ut i den ene situasjonen og han ikke så hunden og anså situasjonen 

som farlig. I den andre situasjonen var det en glippe i vegetasjonen hvor han kunne 

skyte et skudd mot viltet. Det ville ikke bli tid til et skudd nummer to hvis viltet var 

skadeskutt. Det skulle senere vise seg at disse avgjørelsene skulle bringe han til topps. 
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Tilskuerne fikk dessverre ikke sett Nikkis finaleslipp ettersom ekvipasjen ble kjørt til 

et nytt terreng, men dommerne berettet at hun hadde gått meget bra. Hun hadde 

dessverre ingen fugl i slippet, kun rådyr som hun respekterte fullstendig. Nikki og 

Brenden fikk bronsemedalje individuelt! 

Alle deltagere i St. Hubertus får poeng og blir rangert om de har felt fugl eller ei. 

Rangeringene  blir ikke offentliggjort før premieutdelingen på festmiddagen. De kårer 

lagene ved å legge sammen lagkameratenes rangeringer. De med lavest totalsum går til 

topps. Det er vel unødvendig å si at de norske representantene var veldig spente under 

premieutdelingen i denne skarpe konkurransen. Jubelen sto i taket når Robert og Bjørn 

ble ropt opp for å motta sølvmedaljen. Sterkt med bronse individuelt og sølv som lag! 

Norge har gjort seg bemerket i St. Hubertus også tidligere med 6 pallplasseringer siden 

2006.  

I Norge avler vi veldig mange gode hunder primært for jakt. Stilen tilhørende den 

enkelte rase blir ikke vektlagt på samme måte som ellers i Europa. Under VM lag 

kommer dette ofte tydelig frem ved at vi ikke får de høyeste premiegradene. Dette 

gjelder både de britiske og kontinentale. Det er også ønskelig med høy intensivitet, 

mens vi avler hunder som er utholdende over tid og skal kunne jaktes med over flere 

dager.  

 

Det skal også nevnes at vår eldste representant på laget, erfarne Einar Holmvik, som er 

80års jubilant neste år ble lagt merke til. Han fører sine hunder med langt mer energi 

og fart enn mange som er 30-40 år yngre. Imponerende. God reklame for norske 

jegere. Hans gode pointere lykkes ikke under dette mesterskapet, men har gjort det 

skarpt hjemme og i Sverige.  

Også i år fikk to norske dommere det ærefulle oppdraget å dømme under 

verdensmesterskapet. Kjell Duedahl dømte St. Hubertus (herrer) og Ola Øie de 

kontinentale under VM lag.  

Resultater individuelt: 

Britiske raser – Gull pointer Etoile Du Gouyre (Patrick Teuliers ) Frankrike 

  Sølv irsksetter Chim Ros Furlan (Franko Gerzinic) San Marino 

  Bronse engelsksetter Bella Aragaj (Vladimira Dvorakova) Tsjekkia 

Kontinentale - Gull breton Laf Od Pantica  Ukraine 

  Sølv SV SEUCH/JCH Kragborg Chivas DHT (Anders Due) Sverige 

  Bronse breton Erer De keranlouan (Mauro Pezzulli) Italia 

St. Hubertus damer: Mirella Cocconi (Italia) 

St. Hubertus herrer: Gull Amir Saidizand (Sverige) 

                Sølv Fabrizzio Muccioli (Italia) 

              Bronse Robert Brenden (Norge) 
St. Hubertus lag:   Gull – Spania 

          Sølv – Norge – Robert Brenden og Bjørn Sjurseth 
          Bronse – Tsjekkia 

Sponsorer i VM 2014 var Eukanuba, Bergans, Raseklubbene, FKF, NKK og Sando 

Hundesenter. 

 

 

Lovarbeid og samarbeidsavtaler jf vedtak Fuglehundtinget 2014 

Styret i FKF fulgte opp saken ved å gi FKFs lovkomite i oppgave å komme med 

forslag til samarbeidsavtale og lovendringer i tråd med vedtaket på Fuglehundtinget. 

Lovkomiteen avgav sin innstilling med forslag. Styret i FKF godkjente det fremlagte 

uten endringer. Forslagene ble kort tid etter styrets behandling lagt ut på FKFs 

nettsider. Styret fremmer sak til Fuglehuntinget 2015 om samarbeidsavtale og 

lovendringer. De aktuelle NJFF-medlemmer og Fuglehundgruppa i Tromsø FK var 

ikke fornøyd med det forslag styret ville fremme og har selv fremmet et alternativt 

forslag. Dette forslaget likestiller samarbeidende klubber og medlemsklubber i en slik 

grad at FKFs styre er usikker på om det er anledning til å inngå en slik 
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samarbeidsavtale eller om det vil bli sett på som en omgåelse av kravet til lovmal og 

andre plikter eks. plikten til å betale grunnkontingent for enkeltmedlemmene. Saken 

ble på den bakgrunn sendt til NKKs lovkomite for vurdering i mars 2015. Lovkomiten 

avgav uttalelse medio april og saken er fulgt opp i lys av det før endelig behandling på 

Fuglehundtinget. 
 

 

 

 

6.7 HØYSTATUSLØP  

 

 

 

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2014: 

Teknisk arrangør Norsk Irsksetterklubb 

Finaledommere  Ola Øie og Torfinn Stenersen 

Vinnerlag 

 

Vinner av Høyfjellspokalen 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Gordon Setter 

 

GS Egon 

E/F: Jim-Rune Øyum Pedersen 

 

Klettkovens Shira  

E/F: Jim Pedersen 

 

Magda  

E/F: Edgar Henriksen 

 

NM INDIVIDUELT HØST 2014 

Teknisk arrangør Norsk Irsksetterklubb 

Finaledommere  Ingvar Rødsjø og Fredrik Walby 

Finaleresultat  1. Pr.  

IS Bjerkaasen`s Et-Erte Berte 

E: Elisabeth Haukaas Bjerke og Asgeir 

Bjerke 

F: Elisabeth Haukaas Bjerke 

2. Pr.  

IS Bjerkaasen`s Bk-Triac 

E: Elisabeth Haukaas Bjerke og Asgeir 

Bjerke 

F: Asgeir Bjerke 
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NM SKOG 2014:   

Teknisk arrangør Norsk Gordonsetterklubb     

Finaledommere  Bjørnar Boneng  

Helen Jetmundsen  

Bjørn Morten Baardvik 

Finaleresultat  1. Pr 

GS Imingens EK Elle-Gant  

E/F: Wenche Porsanger 

2. Pr  

GS Gullsmedåsens Maia 

E: Jan Sundfør 

F: Dag Roger Berg  

3. Pr  

GS TG Buzz  

E/F: Marius Jørve Arnesen 

 

NORSK DERBY 2014:   

Teknisk arrangør Norsk Engelsksetterklubb   

Finaledommere  Jarle Karlsen og Øyvind Skurdal 

Finaleresultat  Nr. 1 Norsk Derby finale  

ES Storbakken`s Pb Makita 

E/F Eivind Kolstad. 

 

Nr. 2 Norsk Derby finale 

IS Balbergkampens Elle-Melle 

E/F Asgeir og Mette Bjørklund. 

 

Nr. 3 Norsk Derby finale  

ES Jøldalens The One 

E/F Jan Terje Bårseth. 

 

Nr.4 Norsk Derby finale 

IS Rockebyens Happy 

E/Flise Ingebrigtsen Pedersen og Roger 

Pedersen. 

 

Nr 5 Norsk Derby finale  

ES Valera`s Ing-Vill 

E/F Petter Steen. 

 

Nr 6 Norsk Derby finale 

ES Knutsvollens Hi-Tex 

E/F Ingvar Rødsjø 
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UNGHUND GRAND PRIX 2014: 

Teknisk arrangør Telemark Fuglehundklubb 

Finaledommere  Christian Slettbakk og Ole Ingebrigtsen 

Finaleresultat  Ingen premierte  

 

NM-LAG LAVLAND 2014:   

Teknisk arrangør Vestfold Fuglehundklubb 

Finaledommere  Bård Sigve Berntsen og Paal Aasberg 

Vinnerlag 

 

Vinner av Lavlandsfatet 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Pointer 

 

Chriwall’s Finn 

E/F: Bjørn Christer Gøte Wallerby 

 

Ohlsmyrens P Respect  

E/F: Hans Simensen 

Fn Isa  

E/F: Finn Holm Nygård 

 

 

 

 

NM LAVLAND 2014: 

Teknisk arrangør Vestfold Fuglehundklubb 

Finaledommere  Terje Tvedt og Robert Colbjørnsen 

Finaleresultat  1. Pr  
P Fn Isa 

E/F: Finn Holm Nygård 

2. Pr  
ES Sørbølfjellets Luca 

E/F: Siri og Bjørn Sjurseth 

3. Pr  
B Holmevass B Gilli 

E/F: Arne Abel Lunde 

4. Pr 

IS Imingens Non-stop 

E/F: Stein Jørgensen 
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FORUS OPEN 2014: 

Teknisk arrangør Rogaland Fuglehundklubb 

 

AVLYST 

 

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2015   

Teknisk arrangør Vestlandets Fuglehundklubb og  

Agder Fuglehundklubb 

Finaledommere  Kjell Enberget og Anders Eide Hetlevik 

Finaleresultat   

1. Pr  ES Sørelva’s Grace Kelly 

 
E/F: Ann Kristin Granung 

 

NM LAG VINTER 2015: 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Finaledommere  Per Olai Stømner/Arild Skeivik 

Vinnerlag 

Vinner av Vinterpokalen 

 

 

Øvrige deltakere på finalelaget 

Gordonsetter 

Bjørklitoppens Madonna  

e: Elin og Sverre R. Andersen 

f: Sverre R. Andersen 

Klettkovens Shira 

e/f: Jim Pedersen 

Egon 

e/f: Jim-Rune Øyum Pedersen 

 

NM VINTER 2015: 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Finaledommere  Per Erling Høvde og Trond Kolstad 

Finaleresultat  1. Pr  ES Berguglas Hi-Trøkk 

E/F: Ingvar Rødsjø 
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Arctic Cup 2015   

Teknisk arrangør Vest-Finnmark Fuglehundklubb 

Finaledommere  Helen Jetmundsen og Robert Gill 

Finaleresultat   

1. Pr ES Ulrich 
E/F: Tor Johan Furuholmen/Robert Brenden 
2. Pr IS Tintorama’s Zn Bella 

E: Kristoffer Brobak 

3 .Pr ES Knutsvollens Hi-Tex  
E/F: Ingvar Rødsjø 
4.Pr ES Ferdesmyras B Lily Wji La Vida Roca 
E/F: Kenneth Berg 
5. Pr ES Ørnevatnets Stilla 
E/F: Kjartan Lindbøl 
6. Pr GS Zettertjärns Vanilla 
E/F: Trine Frøseth Nielsen 

 

Vinner av NORGES CUP 2014: 

1.PR 52  Poeng 

Hundens Navn: IS G-Tjikkom Av Miessevàrri 

Reg nr: NO40230/09 

Født: 28.03.2009 

Klasse: VK  

Hundens mor: Vieksa’s Vilja 

Hundens far: Indus 

Eier: Ronny Jørgensen 
 

2.PR  24 Poeng 

HundensNavn: ES Sørbølfjellets Luca 

Regnr: NO49348/09  

Født: 19.06.2009  

Klasse: VK  

Hundensmor: Sørbølfjellets Orthia 

Hundensfar: Tekoa Mountain Patriot 

Eier: Siri og Bjørn Sjurseth 
 

3.PR 23 Poeng 

HundensNavn: IS Follsjøens Emilie 

Regnr: 15432/07 

Født: 21.5.2007 

Klasse: VK 

Hundensmor: Follsjøens Coya  

Hundensfar: C-Ipkiss av Kjerringholm  

Eier: Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen  
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ÅRETS UNGHUND 2014: 

1.PR  12 Poeng (Færre starter en nr.2) 

Hundens Navn: ES Storbakkens PB Makita 

Reg nr: NO42268/13  

Født: 19.3.2013  

Klasse: UK  

Hundens mor: Storbakkens Punky 

Hundens far: Løvenskarets Birk 

Eier: Eivind Kolstad 
 

2.PR  12 Poeng 
Hundens Navn: IS Balbergkampens Elle Melle 

Regnr NO31944/2013  

Født: 19.12.2012 

Klasse: UK 

Hundens mor: Kamphøgdas C-Myra 

Hundens far: Bjerkaasens BK Triac 

Eier: Mette og Asgeir Bjørklund 
 

3.PR   10 Poeng 

Hundens Navn: KV Rampens Rte Flax 

Reg nr: NO36486/13 

Født: 05.02.2013 

Klasse: UK 

Hundens mor: Rampens Extra 

Hundens far: Stallogaisa’s Tell 

Eier: Nina Smidtsrød 
 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 10. mai 2015 

 

 

 

 Trine Melheim                   Kjell Enberget    Nils B. Skaar      

           

           Hans Einar Enoksen                                 Robert Brenden 
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Sak 2 

Regnskap 01.04.14-31.3.2015 
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RESULTATREGNSKAP pr. 31.03.2015 31.03.2014

Inntekter

3101 Salg hefte fase I 7 200,00kr           1 600,00kr        

3102 Salg hefte fase II 400,00kr              1 700,00kr        

3105 Salg apportbevis 2 445,00kr           4 620,00kr        

3106 Salg jaktprøveskjemaer 85 950,00kr         74 325,00kr       

3107 Salg dommerpermer 14 170,00kr         17 160,00kr       

Salgsinntekt 110 165,00kr       99 405,00kr       

3900 Div. innt. inkl. mva-ref. , ovf. dommerbidrag NKK (2014) 36 431,00kr         413 012,00kr     

3901 FKF avgift dommerutdanningsfond 127 739,00kr       129 705,00kr     

3902 FKF Medlemskontingent 220 875,00kr       224 850,00kr     

3903 Norsk Derby 94 635,00kr         88 687,00kr       

3910 NKK bidrag dommerutdanning 404 263,00kr       -kr                

Annen driftsinntekt 883 943,00kr       856 254,00kr     

Sum driftsinntekter 994 108,00kr       955 659,00kr    

4301 FKF Innkjøp apportbevis (2 400,00)kr          (11 441,00)kr     

4302 FKF Innkjøp jaktprøveskjemaer (28 453,00)kr        (85 622,00)kr     

4303 FKF Innkjøp instr.hefter Fase I (8 920,12)kr          (524,00)kr          

4304 FKF Innkjøp Instr.hefter Fase II (9 492,13)kr          (577,00)kr          

4309 FKF Innkjøp dommerpermer (8 214,00)kr          2 793,00kr        

Varekostnad (57 479,25)kr        (95 371,00)kr     

6005 Avskrivning gullmerker (5 599,00)kr          -kr                

6006 Avskrivning instruksjonshefter (2 286,00)kr          -kr                

Avskrivninger (7 885,00)kr          -kr                

6801 FKF Kontorhold (driftskostnader) (84 043,70)kr        (117 456,50)kr    

6802 FKF Kjøp premier (26 924,20)kr        (11 232,00)kr     

6805 FKF Div. utg. (37 445,75)kr        (41 886,00)kr     

6900 Telefon (5 334,50)kr          (5 034,00)kr       

6940 Porto, brev (5 084,00)kr          (1 628,30)kr       

7410 Kontingent Jakthunddivisjonen 2014 (14 768,00)kr        -kr                

7500 Forsikringspremier (9 775,00)kr          (13 989,00)kr     

7701 FKF Representantskapsmøte (46 227,25)kr        (65 914,10)kr     

7702 FKF Styremøter (59 422,82)kr        (54 094,23)kr     

7703 FKF Komiteer (4 638,08)kr          (26 445,59)kr     

7704 FKF Dommerutvalg (9 338,00)kr          (29 854,00)kr     

7705 FKF Dommerutdanning (834 374,25)kr      (180 782,00)kr    

7706 VM støtte (25 000,00)kr        (14 000,00)kr     

7707 FKF Distriktskonferanser -kr                   (124 040,00)kr    

7710 Representasjon (56 573,75)kr        (29 492,50)kr     

7770 Bank- og kortgebyrer driftskonto (688,50)kr            (657,00)kr          

7771 Bank og kortbegyrer dommerkonto (12,00)kr              -kr                

Annen driftskostnad -1 219 649,80 (716 505,22)kr   

Sum driftskostnader (1 285 014,05)kr   (811 876,22)kr   

Driftsresultat (290 906,05)kr      143 782,78kr    

8050 Annen renteinntekt 44 011,78kr         28 948,48kr       

Årsresultat (246 894,27)kr      172 731,26kr    

Regnskap dommerfondet

Avg. dommerfondet 127 739,00kr       129 705,00kr     

Tilskudd dommerutd. NKK 404 263,00kr       350 000,00kr     

Renter 17 114,00kr         12 391,00kr       

Samlet bidrag/inntekt 549 116,00kr       492 096,00kr     

Utgifter dommerutvalg 9 338,00kr           29 854,00kr       

Utgifter dommerutdanning 834 374,00kr       180 782,00kr     

Utgifter distriktskonferanser -kr                   124 040,00kr     

Totale utgift dommerfond 843 712,00kr       334 676,00kr     

Underskudd/Overskudd dommerutdanning (294 596,00)kr      157 420,00kr     
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Eiendeler 31.03.2015 31.03.2014

Bankinnskudd 1 582 038,54kr     1 803 541,06kr        

1594.12.71852 11 662,09kr        3 433,67kr           

1594.12.71828 1 570,40kr          90 239,96kr         

9615.10.32963 1 568 806,05kr   1 709 867,43kr   

Prøveskjemaer 39 035,00kr           42 900,00kr             

Dommerpermer 12 430,00kr           7 034,00kr               

Apportbevis 3 850,00kr             1 250,00kr               

Instr.hefter fase 1 8 536,12kr             2 183,00kr               

Instr.hefter fase 2 7 964,13kr             103,00kr                   

Startrevolvere 8,00kr                     8,00kr                       

Gullmerker 1,00kr                     5 600,00kr               

NM-premier 4 334,00kr             1 670,00kr               

Diplomer 1,00kr                     1,00kr                       

Stanse 1,00kr                     1,00kr                       

FKF-glass 12 600,00kr           18 000,00kr             

Telefax 1,00kr                     1,00kr                       

Kopimaskin 1,00kr                     1,00kr                       

Datautstyr 1,00kr                     1,00kr                       

Fordring Norsk Kennel Klub -kr                      31 506,00kr             

Fordring Norsk Derby 5 083,00kr             9 898,00kr               

Kundefordringer 12 215,00kr           -kr                         

Andre fordringer -kr                      -kr                         

Sum 1 688 099,79kr     1 923 698,06kr       

Gjeld og egenkapital

Leverandørgjeld 11 296,00kr           

Viltfondet pr. 1/4-14 26 031,00kr        25 273,00kr         

Renter 780,00kr              758,00kr              

Viltfondet pr. 31/3-15 26 811,00kr           26 031,00kr             

Dommerutd.fondet pr 1/4-14 570 464,83kr      413 044,83kr      

Underskudd overført 294 596,00kr      157 420,00kr      

Dommerutd.fondet pr. 31/3-15 275 868,83kr        570 464,83kr           

Formue pr. 1/4-14 1 327 202,23kr   1 299 499,47kr   

Overskudd overført 46 921,73kr        27 702,76kr         

Formue pr. 31/3-14 1 374 123,96kr     1 327 202,23kr        

Sum 1 688 099,79kr     1 923 698,06kr       

BALANSE FKF 
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SÆTRANG REGNSKAP AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 

Org.nr. 957 433 669 
Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 

Lilleakerveien 48 0284 Oslo Fax 22 50 94 74 Mobil 95 85 13 99 
 
 
 
 
 
 

 Revisorberetning  

 
Til Fuglehundtinget - Fuglehundklubbenes Forbund (FKF)  

 

Revisjonsberetning for årsregnskapet 1.4.2014/31.3.2015 i henhold til norske 

regnskapsprinsipper.  

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Fuglehundklubbenes Forbund, organisasjonsnr.989 587 218 

for regnskapsåret 2014/15 som viser et underskudd på 246.894,27 kroner.  

 

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet og årsberetningen er 

avgitt av forbundets styre og daglig leder. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag 

for min uttalelse.  

 

Jeg mener at:  

 

stilling, og resultatet er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.  

 

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 balanse anbefales godkjent.  

 

Oslo, 8. mai 2015  

 

Anne-Grethe Sætrang  
Anne-Grethe Sætrang 
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Sak 3 

FORELAGTE SAKER: 
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Sak 3.1  

Tilknytning til FKF for klubber med annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via 

FKF 

 

Bakgrunn: 

Fuglehundtinget 2014 fattet følgende vedtak: 

 

1. Det skal til Fuglehundtinget 2015 fremlegges en samarbeidsavtale med fuglehundgruppene 

med annen organisatorisk hovedtilknytning. Intensjonen i avtalen skal være at 

fuglehundgruppene får samme informasjon fra FKF som FKFs medlemsklubber, deltagelse i 

SU, møte-, tale- og stemmerett på Fuglehundtinget, rett til avholdelse av prøver, utstillinger 

mv på lik linje med FKFs medlemsklubber. Avtalen skal også regulere plikter  

 

2. Det skal fremlegges forslag til endring i lovene som gir hjemmel til å inngå 

samarbeidsavtalen  

 

3. Fuglehundgruppene med annen organisatorisk hovedtilknytning sin status i FKF forblir 

uendret frem til Fuglehundtinget 2015. 

 

Styret i FKF ga lovkomiteen i FKF i oppdrag å arbeide fram forslag til samarbeidsavtale og 

forslag til endringer av FKFs lover med kommentarer. Lovkomiteens utkast, som var 

utarbeidet slik vedtaket på Fuglehundtinget 2014 forutsatte, ble sendt på høring til alle 

medlemsklubbene 5/11-14. Til høringsfristen 7/12-14 ble det mottatt 3 høringsuttalelse fra 

raseklubber, 3 høringsuttalelser fra distriktsklubber, en felles høringsuttalelse fra de 6 

fuglehundutvalgene i NJFF-klubbene samt et høringssvar fra Tromsø Hundeklubb, 

fuglehundgruppa. 

Lovkomiteen har deretter hatt en gjennomgang og vurdert de mottatte høringsuttalelsene og 

hatt en ny samlet gjennomgang av det utsendte høringsutkastet og foretatt noen endringer. 

Endringer i forslaget er gjort både i forslag til lovendringer og i forslag til samarbeidsavtale. 

Forslaget finnes på FKFs nettsider http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/fkf-

utvalg/lovkomiteen/199-lovkomiteens-forslag-til-samarbeidsavtale-og-lovendringer  

 

Etter dette har lovkomiteen i NKK vurdert saken og påpekt en del forutsetninger for at 

klubbene skal kunne ha fulle medlemsrettigheter i NKK. Lovkomiteen i FKF har fått seg 

forelagt lovkomiteen i NKK sine vurderinger av lovendringsforslagene og slutter seg til styret 

i FKFs vurdering og forslag til samarbeidsavtale og lovendringer basert på dette. (Forslag 

3.1.2). 

 

Styret har mottatt et forslag fra Fuglehundutvalgene i Buskerud, Bodø, Rana, Vefsn, Vadsø og 

Sør-Varanger JFF vedrørende lovtilpasninger og samarbeidsavtale (forslag 3.1.1).  

 

Forslag 3.1.1 og 3.1.2 dreier seg begge om en lovendring i FKFs lover for å muliggjøre en 

fortsatt tilknytning til FKF for klubber med annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via 

FKF. Styret ønsker derfor at disse sakene behandles under ett på Fuglehundtinget 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/fkf-utvalg/lovkomiteen/199-lovkomiteens-forslag-til-samarbeidsavtale-og-lovendringer
http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/fkf-utvalg/lovkomiteen/199-lovkomiteens-forslag-til-samarbeidsavtale-og-lovendringer
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Sak 3.1.1 Forslag fra Fuglehundutvalgene i Buskerud, Bodø, Rana, Vefsn, Vadsø og Sør-

Varanger JFF vedr. lovtilpasninger og samarbeidsavtale. 

 

 

Forslag til Fuglehundtinget 2015; nødvendige tilpasninger i lovverket og 

samarbeidsavtale  

-fra fuglehundutvalgene i Bodø JFF, Buskeruds JFF, Rana JFF, Sør-Varanger JFF, 

Vadsø JFF og Vefsn JFF. 

Våre forslag til lovtilpasninger og samarbeidsavtale har stor betydning for ikke å svekke 

plattformen som FKF har i dag. Lovtilpasningene vil også sikre at store medlemsklubber med 

mangeårig medlemskap og arbeid innenfor organisasjonen deltar med like vilkår og plikter. 

  

Gjennom de herved foreslåtte tilpasninger i lovverket og i samarbeidsavtalen oppfylles også 

den underliggende forutsetningen for å ha FKF som et forbund i NKK.  

 

Våre forslag er kun til det positive for FKF som forbund og vil gjøre FKF sterkere og mer 

samlet som organisasjon.  

Alle våre lovtilpasninger er basert på Fuglehundtinget 2014s vedtak om at det skal 
fremlegges en samarbeidsavtale og endringer i lovverket som gir hjemmel for dette. 
Forslagene til endring av lovteksten fremmes uavhengig og som et alternativ til 
lovkommiteens forslag og med hensikt å ivareta et samlet Fuglehundnorge. Hvilket var 
intensjonen fra et enstemmig Fuglehundting 2014. 

 

Her skjematisk fremstilt med originaltekst, våre forslag til tilpasninger og begrunnelse:  
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Forslag til tilpasninger i FKF lover § 1.3 

Defininsjoner – annet avsnitt 

 

 

 

Originaltekst:  

 

Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av 
NJFF som er medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i 
medlemsklubbene, mens klubbene er medlemmer i FKF. Dette skal 
gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF gjør.  

 

 

 

Forslag fra JFF 

fuglehundutvalgene 

 

Medlemsklubber – de raseklubber og distriktsklubber samt de 

fuglehundutvalg i lokallag av NJFF som har inngått samarbeidsavtale 

med FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, eller de 

lokale fuglehundutvalgene i NJFF, mens klubbene eller de klubber og 

foreninger med samarbeidsavtale, er medlemmer i FKF. Dette skal 

gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF gjør. 

 

Klubber med samarbeidsavtale – De klubber og foreninger som har 

samarbeidsavtale med FKF. (også lovkommiteens forslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrunnelse 

 

Fuglehundtinget 2014 ble enige om å ha ett samlet fuglehund Norge. Forslaget vårt er 

ihht punkt 1 som ble vedtatt på Fuglehundtinget, der det var enighet om å ha 

medlemsklubbene med videre med en samarbeidsavtale. 

Vårt forslag til formulering av denne paragrafen har som hovedformål fortsatt å holde 

FKF samlet som et forbund av medlemsklubber. Dette er også i tråd med punkt 1 i 

Norsk Engelsksetter klubbs forslag på Fuglehundtinget 2014, der det i første setning 

heter: ” Egne fuglehundgrupper av NJFF kan være tilknyttet som medlem av FKF osv”. 

§ 1-3 Definisjoner, skal definere hvem som er medlemmer i Fuglehundklubbenes 

Forbund. Denne paragrafen er derfor avgjørende viktig når man i enhver sammenheng 

skal beskrive organisasjonens størrelse (medlemstall), sammensetning og geografisk 

dekningsområde. Det vil derfor skade FKFs representativitet som et samlende 

landsdekkende forbund, dersom man gjennom lovteksten definerer ut store klubber som 

medlemmer. Dette vil representere en betydelig medlemsavskalling i forbundet og klart 

redusere dagens geografiske dekning som medlemsorganisasjon for mange aktive 

fuglehundfolk i Norge. Raseklubbene som utgjør størstedelen av FKFs medlemstall har 

alle et stort antall medlemmer i fuglehundgruppene i NJFF. For disse fortoner det seg 

også merkelig dersom en ikke gjennom en lovutforming ivaretar et fortsatt medlemskap 

i FKF.  

Vårt forslag til lovtekst under § 1-3, og vårt forslag til endringer i samarbeidsavtalens 

pkt 1 og pkt 2 som konsekvens av vårt forslag til lovutforming, er derfor formulert slik 

at det muliggjør et fortsatt medlemskap i Fuglehundklubbenes Forbund for 

fuglehundgruppene i NJFF, samtidig som det viderefører forbundets samlede ide og 

intensjon gjennom en “Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber med annen 

organisasjonsmessig tilknytning til FKF”. Dette fremstår også naturlig siden avtalen i all 

hovedsak beskriver det et medlemskap i FKF innebærer.      
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 Forslag til tilpasninger §1-4 Tilknytning og 

organisering -4. avsnitt 

 

Orignaltekst 

 

Dette er et nytt avsnitt – foreslått av FKFs lovkommite: 

 

 

 

 

Forslag fra JFF 

fuglehundutvalgene 

 

De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF og klubber 

og foreninger som har annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via 

FKF, har de plikter og rettigheter som samarbeidsavtalen beskriver.  

Fuglehundtinget kan inngå Samarbeidsavtale med klubber som gir disse 

forslagsrett, møterett, talerett og stemmerett på Fuglehundtinget. 

Inngåelse av slik Samarbeidsavtale krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 

 

 

Begrunnelse 

 

NJFF-fuglehundutvalgene mener at lovkomiteens forslag er greit, så 

lenge teksten i vårt forslag i § 1-3 blir vedtatt. 

 

  

  

Forslag til tilpasninger §2-1 Medlemskap og krav til 

dette -3. Avsnitt: 
 

 

 

 

 

Originaltekst 

 

Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål 
og som har lover i samsvar med FKFs og NKKs lovmal.  

NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i 
medlemsklubbenes eget regelverk.  

Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene 
er forpliktet til å støtte FKFs og NKKs virksomhet.  

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for 
stående fuglehunder, kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i 
lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. Ingen har krav på 
medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for 
Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om 
medlemskap etter at FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt 
sin uttalelse. Likedan skal medlemsklubber som arbeider med andre 
raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha anledning til å komme 
med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene.  
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Forslag fra JFF 

fuglehundutvalgene 

 

Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål 

og som har lover i samsvar med FKFs og NKKs lovmal. 

 

NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i 

medlemsklubbenes eget regelverk. 

 

Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er 

forpliktet til å støtte FKFs og NKKs virksomhet. 

 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for 

stående fuglehunder, kan bli medlemmer av FKF. Klubber eller 

fuglehundutvalg med annen organisatorisk tilknytning som har en gyldig 

samarbeidsavtale med FKF, skal behandles som likeverdige medlemmer.  

 

 

Begrunnelse 

 

Viktig prinsipp som stadfestes her og helt i tråd med det Fuglehundtinget 

2014 vedtok. 

 

  

  

Forslag til tillegg i kommentarene §2-1 Medlemskap 

– tillegg etter 7. Avsnitt. 
 

 

 

 

Orignaltekst 

 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for 

stående fuglehunder kan bli medlemmer av FKF. Det er ikke 

ekskluderende at distriktsklubben også arbeider med andre grupper av 

hunder, men det er en forutsetning at klubben har en egen gruppe for 

stående fuglehunder. 

 

 

Foreslått tillegg fra 

JFF 

fuglehundutvalgene 

etter 7. Avsnitt  

 

 

Klubber eller fuglehundutvalg med annen organisatorisk tilknytning som 

ikke har samarbeidsavtale med FKF, kan søke om samarbeidsavtale med 

FKF. 

 

 

Begrunnelse 

 

Det er prinsipielt viktig at denne setningen blir med. Det skal fortsatt 

være Fuglehundtinget som er det øverste organet og som skal fatte 

eventuelle vedtak. I tråd med § 2-1 over. 
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Samarbeidsavtalen 
 

Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber med annen organisatorisk  

tilknytning til FKF  - Forslag fra Fuglehundutvalgene i JFF: 
  
Dags dato er følgende avtale inngått mellom:  

Fuglehundklubbenes Forbund (heretter kalt FKF)  

og  

(navn på forening eller klubbs hundeutvalg] heretter kalt samarbeidende (?)   

klubber  

1. Medlemskapet i FKF som foreningen/klubben hadde før revisjon av FKFs lover ble 

vedtatt av Fuglehundtinget 9/6 2012 og godkjent av NKK 3/12 2012, videreføres 

gjennom denne “Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber med annen 

organisasjonsmessig tilknytning til FKF”. 
 

2. Samarbeidsavtalen regulerer de plikter og rettigheter som gjelder for partene. De 

samarbeidende klubber mottar informasjon og er høringspart på lik linje med de 

øvrige medlemsklubber. 
  

3. Samarbeidsavtalen som FKF inngår med samarbeidende klubb kan ikke være i konflikt 

med de til enhver tid inngåtte avtaler mellom NJFF og NKK. Samarbeidsavtalen er 

NJFF og Tromsø Hundeklubb uvedkommende. 
 

4. FKF har selvråderett over forhold som ikke er berørt i den sentrale avtale mellom 

NJFF og NKK, NKKs lovverk eller vedtak på NKK RS.  
 

5. Denne samarbeidsavtale gir klubben rett til å arrangere utstillinger og prøver på lik 

linje med NKKs egne medlemsklubber. NKKs regelverk, herunder NKKs lover kap. 7 

om disiplinærbestemmelser m.m. gjelder fullt ut for slike arrangementer. 
 

6. De samarbeidende klubber skal være representert i samordningsutvalgene for 

fuglehundprøver på lik linje med FKFs medlemsklubber. 
 

7. De samarbeidende klubber skal ha like rettigheter som FKF medlemsklubber til å få 

tildelt CACIT. 
 

8. De samarbeidende klubber skal ha like rettigheter som FKFs medlemsklubber til å 

arrangere utstillinger med de raser FKFs utstillingsutvalg tildeler utstillingsrett for. 

9. De samarbeidende klubber har forslag-, møte-, tale- og stemmerett på 

Fuglehundtinget. Medlemstall følger innbetalt kontingent og godkjennes av styret i 

FKF. Stemmetall fastsettes etter de samme regler som gjelder for de øvrige 

medlemsklubber i FKF. 
 

10. De samarbeidende klubber kan drive grunnutdanning av dommerkandidater til 

fuglehundprøver etter opplegg godkjent av FKF. 
 



 44 

11. De samarbeidende klubber må respektere avtaler FKF inngår med andre nasjonale 

eller internasjonale foreninger. 
 

12. De samarbeidende klubber plikter lojalt å støtte opp om FKFs aktivitet og vedtak på 

de områder som er omfattet av samarbeidsavtalen. 
 

13. Klubber med denne samarbeidsavtale skal betale en årlig avgift til FKF i henhold til 

innmeldt medlemstall.  
 

14. Denne avtale kan sies opp av hver enkelt part med 3 måneders frist. Avtalen er gyldig 

fra den i dag er vedtatt på Fuglehundtinget og underskrevet av partene. Vedtak om 

oppsigelse krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 
 

Sted: 

Dato: 

 

Fuglehundklubbenes Forbund   Samarbeidende klubb 

 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

Tom Roger Strøm/sign.    Stig Even Edvinsen/sign. 

Leder Fuglehundgruppa Vefsn JFF   Leder Fuglehundutvalget Bodø 

JFF 
 

 

 

Katarina Niva/sign.     Hanne Fevik/sign. 

Leder Fuglehundutvalget Rana JFF   Fuglehudutvalget Buskeruds JFF 

        

 

 

Øyvind Bjørklund/sign.    Sven Roska/sign. 

Leder fuglehundutvalget i Sør-Varanger JFF  Fuglehundutvalget Vadsø JFF 
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Sak 3.1.2 
Forslag fra styret i FKF til samarbeidsavtale, lovendringer og endringer i kommentarene til 
FKFs lover for å muliggjøre fortsatt FKF-tilknytning for klubber med annen organisatorisk 
tilknytning til NKK enn via FKF. 
 
 
På bakgrunn av vedtak på Fuglehundtinget 2014 i ovennevnte sak og vurderinger i 
lovkomiteene i FKF og NKK samt en uttalelse fra NKK HS som forventes å foreligge før 
Fuglehundtinget 2015, fremmer styret i FKF følgende forslag: 
 
Endringer av FKFs lover for etablering av samarbeidsavtale for klubber og foreninger med 
annen organisatorisk tilknytning til FKF enn som selvstendig fuglehundklubb 
 
Nødvendige endringer i FKFs lover:  
Tekst som foreslås fjernet er merket med rødt og overstrøket. Ny tekst vises i rødt.  
 
§1-3 Definisjoner 
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 
Fuglehundtinget. 
Medlemsklubber – De raseklubber og distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er 
medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er 
medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF 
gjør. 
Klubber med samarbeidsavtale – De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med 
FKF. 
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter 
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 
vedtatte instrukser. 
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 
medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg 
i et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. 
Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. 
 
FKFs organer: 

 
- Fuglehundtinget 
- Ekstraordinært Fuglehundting 
- Styret 
- Valgkomite 
- Medlemsklubber 

 

§1-4 Tilknytning og organisering 
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.  
 
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. 
 
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 
beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 
rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK. 
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De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF og klubber og foreninger som 
har annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via FKF har de plikter og rettigheter som 
samarbeidsavtalen beskriver. 
Fuglehundtinget kan inngå Samarbeidsavtale med klubber og deres representant kan møte 
med talerett på Fuglehundtinget. 
Inngåelse av slik Samarbeidsavtale krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 
  
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF 
endre på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i 
FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1. 
 
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning 
av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  
 

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette 
§2-1 Medlemskap 
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i 
samsvar med FKFs og NKKs lovmal. 
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget 
regelverk. 
 
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å 

støtte FKFs og NKKs virksomhet. 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående 
fuglehunder, kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke 
medlemskap. Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for 
Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at 
FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal 
medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha 
anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for 
rasene betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier, 
championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF. 
 
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Nødvendige endringer i kommentarer til FKFs lover: 

§2-1 Medlemskap 
Raseklubbene er i en spesiell stilling i FKF. De skal sikres at de fortsatt har styringen på 
utviklingen av de raser de representerer. I saker av avlsmessig stor betydning har derfor 
raseklubbene eksklusiv rett til å fatte avgjørelser. Det videreføres at rasestandarden og 
eventuelle endringer i denne, er et forhold som utelukkende er den aktuelle raseklubbens 
eget ansvar. Videre har raseklubbene samlet et ansvar for å fastsette championatregelverk, 
både på utstilling og på jakt. FKF har felles championatregelverk for sine raser. Det betyr at 
det kan fastsettes flere championattyper innenfor jaktchampionatet slik det tidligere har 
vært gjort (NJCH og NJ(k)CH), og at alle raser har anledning til å oppnå disse på de samme 
betingelser.  
 
Saker av helsemessig karakter er raseklubbenes domene alene. I slike saker kommuniserer 
medlemsklubbene direkte med NKK eller den institusjon de ser formålstjenelig. 
 
Deler av jaktprøveregelverket ligger i et grenseland når det gjelder raseansvar. Norsk 
tradisjon har vært at alle raser har samme jaktprøveregelverk. Dette er en viktig årsak til den 
høye standard fuglehundene har i Norge. Dette videreføres ved at jaktprøveregelverket 
fortsatt skal være felles for alle raser tilsluttet FKF. Endringer i jaktprøveregelverket skal 
behandles på samme måte som tidligere, hvor alle klubber tilsluttet FKF kan komme med 
endringsforslag. Disse blir sendt på høring via dommerutvalget i FKF og hvor de lokale 
dommerutvalg gjennom sine klubber skal høres. Fuglehundtinget stemmer tilslutt over de 
innkomne endringsforslagene. Vedtaket sendes deretter NKK for endelig godkjenning. 
Regelverket for NM-lag er et forhold utelukkende for raseklubbene. 
 
Raseklubbene har ansvaret for utviklingen av sine raser. I dette ligger et ansvar og en rett til 
å regulere forhold rundt jaktprøver og utstillinger som har direkte betydning i avlsmessig 
sammenheng. Antall championer vil påvirkes av vilkårene for å oppnå championat. På 
utstilling vil dette være antall utstillinger totalt og i hver region av landet, samt antall store 
certifikat per år for hver rase. På jaktprøver vil det være antall jaktprøver totalt og i hver 
region samt antallet Cacit per sesong og fordelingen av disse. Det er FKFs styret eller det 
oppnevnte utvalg som etter fastlagt instruks regulerer terminlisteoppsettet for jaktprøver og 
utstillinger. Også overfor NJFF-klubber kan raseklubbene eller den de gir en slik fullmakt, 
regulere tildelingen av jaktprøver og utstillinger, jfr overenskomsten mellom NJFF og NKK pkt 
2.1 og 2.6.  
Raseklubbene har uttalerett i forbindelse med autorisasjon av utstillingsdommere for sine 
raser.  
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående 
fuglehunder kan bli medlemmer av FKF. Det er ikke ekskluderende at distriktsklubben også 
arbeider med andre grupper av hunder, men det er en forutsetning at klubben har en egen 
gruppe for stående fuglehunder. 
 
Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap, jfr. avtale mellom NKK og 
NJFF. 
Ved opptak av nye medlemmer kreves det 2/3-flertall av de avgitte stemmer på det aktuelle 
Fuglehundtinget. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket 
en ønsker nettverket av FKF-klubber. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig 
antall medlemmer for å få nok kompetente tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette 
vil sikre aktivitet og god organisering uten å komme i konflikt med allerede etablerte 
klubber. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber/foreninger 

med annen organisatorisk tilknytning til FKF enn som 

selvstendig fuglehundklubb.  

 

Dags dato er følgende samarbeidsavtale inngått mellom 

Fuglehundklubbenes Forbund (heretter kalt FKF) 

og 

(navn på forening eller klubbs hundegruppe/utvalg] heretter kalt samarbeidende 

klubb. 

 

1. Samarbeidsavtalen erstatter det medlemskap i FKF som foreningen/klubben hadde 

før revisjon av FKFs lover ble vedtatt av Fuglehundtinget 9/6 2012 og godkjent av 

NKK 3/12 2012. 

2. Samarbeidsavtalen regulerer de plikter og rettigheter som gjelder for partene etter at 

selvstendig medlemskap i FKF ikke kunne videreføres uten lover som samsvarte med 

FKFs lovmal. De samarbeidende klubber mottar informasjon og er høringspart på lik 

linje med FKFs medlemsklubber. 

3. Samarbeidsavtalen som FKF inngår med samarbeidende klubb kan ikke være i 

konflikt med de til enhver tid inngåtte avtaler mellom NJFF og NKK. 

Samarbeidsavtalene er likelydende og gjelder kun for Vefsn JFF Fuglehundgruppa, 

Bodø JFF Fuglehundutvalget, Rana JFF Fuglehundutvalget, Buskeruds JFF 

Fuglehundutvalget, Sør-Varanger JFF Fuglehundutvalget, Vadsø JFF 

Fuglehundutvalget og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa. 

4. FKF har selvråderett over forhold som ikke er berørt i den sentrale avtale mellom 

NJFF og NKK, NKKs lovverk eller vedtak på NKK RS.  

5. Denne samarbeidsavtale gir klubben rett til å arrangere utstillinger og prøver på lik 

linje med NKKs egne medlemsklubber. NKKs regelverk, herunder NKKs lover kap. 7 

om disiplinærbestemmelser m.m. gjelder fullt ut for slike arrangementer. 

6. Den samarbeidende klubb kan være representert i samordningsutvalgene for 

fuglehundprøver på lik linje med FKFs medlemsklubber. 

7. Den samarbeidende klubb skal ha like muligheter som FKFs medlemsklubber til å få 

tildelt CACIT.  

8. Den samarbeidende klubb skal ha lik mulighet som FKFs medlemsklubber til å 

arrangere utstillinger med de raser FKFs utstillingsutvalg tildeler utstillingsrett for. 

9. Den samarbeidende klubb kan møte og har talerett på Fuglehundtinget med 1 

representant. 

10. Den samarbeidende klubb kan drive grunnutdanning av dommerkandidater til 
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fuglehundprøver etter opplegg godkjent av FKF. 

11. Den samarbeidende klubb må respektere avtaler FKF inngår med andre nasjonale 

eller internasjonale foreninger. 

12. Den samarbeidende klubb plikter lojalt å støtte opp om FKFs aktivitet og vedtak på de 

områder som er omfattet av samarbeidsavtalen. 

13. Den samarbeidende klubb skal betale en årlig avgift til FKF tilsvarende den FKFs 

medlemsklubber betaler til forbundet. 

14. Denne samarbeidsavtale kan sies opp av partene med 3 måneders frist. Vedtak om 

oppsigelse krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 

 

Sted:        Dato: 

 

Fuglehundklubbenes Forbund   Samarbeidende klubb   

 

 

 
FKF-styrets vurdering: 
Styret i FKF har lagt til grunn FKFs lovkomites tidligere vurderinger, forslag til 
samarbeidsavtale og endring av lover med kommentarer. Etter dette har JFF-klubbene 
fremmet et eget forslag i saken. Dette forslaget inneholder flere vesentlige endringer både i 
samarbeidsavtale og forslag til lovendringer sammenholdt med forslaget fra lovkomiteen i 
FKF. Disse forslagene har via NKKs Jakthundkomite blitt oversendt Lovkomiteen i NKK for 
vurdering og uttalelse. Som kjent må NKK godkjenne vedtak om endringer av FKFs lover. 
 
Lovkomiteen i NKK har hatt en gjennomgang av forslagene og vurdert disse opp mot de 
forutsetninger og krav som ligger i NKKs lover og lovmal for klubber og forbund: 
 
 
Uttalelse fra Lovkomiteen i NKK - SAK 04/2015 
FKF har i en udatert forespørsel via NJK sendt et notat med problemstilling om i hvilken grad 
klubber som ikke er med i NKK skal kunne inngå forpliktende samarbeidsavtaler med FKF. 
Henvendelsen er sendt Lovkomiteen fra NKK ved Epost av 19. mars 2015.  
 
Henvendelsen til NKKs Lovkomite er formulert slik:  
«Problemstilling til NKKs lovkomite: FKF har blitt et forbund i NKK og har fått sine lover 
godkjent av NKK. Som en del av lovene er det etter de krav som har kommet fra NKK (lovmal 
forbund) blitt tatt inn et krav om at alle FKFs medlemsklubber må ha lover samsvarende med 
NKKs lovmal slik kravet er i lovmal for forbund §2-1. 
 
 FKF har hatt noen lokale jeger- og fiskerforeninger som medlemmer samt fuglehundgruppa i 
Tromsø Hundeklubb. Disse klubbene har ikke klart å få på plass lover samsvarende med NKKs 
lovmal. Fuglehundtinget ønsket at disse klubbene fortsatt skulle få anledning til å være en del 
av fuglehundfellesskapet og besluttet derfor i 2014 at det skulle utarbeides en 
samarbeidsavtale som sikret dette. 
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 Vedlagt følger forslag til samarbeidsavtale utarbeidet av jeger- og fiskerforeningene. Styret i 
FKF ønsker lovkomiteens vurdering av om det er mulig for FKF å inngå en slik 
samarbeidsavtale sett opp imot kravet om å følge NKKs lovmal. Realiteten i avtalen er at de 
samarbeidende klubbene får de samme rettigheter som FKF medlemsklubber, men er fritatt 
fra kravet om å ha lover samsvarende med lovmalen. Dette får bl.a. den konsekvens at 
enkeltmedlemmene i de aktuelle samarbeidende klubber ikke behøver å svare 
grunnkontingent til NKK. Dersom Lovkomiteen vurderer det slik at samarbeidsavtalen er en 
omgåelse av kravet om at NKKs lovmal må følges og derfor ikke lovlig kan inngås, har vi 
behov for å ha en uttalelse om det klar til Fuglehundtinget som skal avholdes 13. juni 2015. 
Vi håper en vurdering i saken kan foreligge i noe tid før Fuglehundtinget.» 
 
 Til sakens behandling er vedlagt utkast til samarbeidsavtale og en vurdering fra Lovkomiteen 
i FKF. 
 
Lovkomiteen i NKK ser slik på saken:  
I NKK lover § 2-1 gis en adgang til å inngå avtaler med andre klubber og forbund, for 
eksempel NJFF. Slik avtale er inngått, og den innebærer et mulig grunnlag for at også 
forbund i NKK kan inngå avtaler med foreninger som er tilsluttet slike overordnede avtaler. 
Lovkomiteen er ikke kjent med avtalens konkrete innhold, men er kjent med at avtalen 
innebærer at NJFF mot en viss ytelse får 3000 stemmeposter på RS. Ved siden av – eller i 
tillegg til - denne avtalen ønskes fra FKFs side et praktisk samarbeid med andre klubber både 
innenfor og utenfor NJFF- systemet. Rent konkret kan det være utstillinger eller jaktprøver 
arrangert av en annen forening/ klubb enn innen FKF- systemet. Det kan være hensiktsmessig 
at et terminfestet arrangement avholdes av andre, og at resultatene blir stambokført i NKKs 
register. «Motytelsen» er etter utkastet til avtale at den arrangerende klubb forplikter seg for 
eksempel til å underkaste seg de regler som NKK systemet har, inkludert jaktprøveregler og 
lovenes kapitel 7 om disiplinærforføyninger.  
 
Når det gjelder FKFs adgang til å inngå avtaler med andre klubber/ foreninger, må etter 
Lovkomiteens oppfatning følgende legges til grunn:  
 
1. Det må avklares med HS om man i NKK mener dette er innen rammene av de avtaler som 
er inngått iht lovene § 2-1. Dette kan til syvende og sist være et rettslig spørsmål, men er 
også i stor grad et politisk spørsmål slik at man bør begynne med å la HS vurdere dette.  
 
2. Dersom det skal inngås avtaler med andre foreninger/ klubber, er det viktig å skille mellom 
det å være avtalepart eller å være medlem i en klubb/ forbund tilsluttet NKK. Dersom man 
skal ha medlemsrettigheter i NKK, må man f eks betale grunnkontingent og man må ha lover 
som er innenfor lovmalen til NKK. Ved siden av må man søke om medlemskap. Da har man 
også stemmerett i NKKs systemet og dets organer. Fuglehundtinget er en del av dette 
systemet. Beslutninger i Fuglehundtinget vil kunne påvirke NKKs RS blant gjennom forslag til 
å fremme saker og hvordan det besluttes stemt. Derfor vil man gjennom stemmerett i 
Fuglehundtinget kunne påvirke avgjørelser i NKKs RS.  
 
3. Som avtalepart er det to juridiske enheter som inngår en avtale. En avtale er basert på 
ytelse mot ytelse. Innen rammen av det som er sagt under pkt 1 må det være muligheter for 
slike samarbeidsavtaler. Prinsipielt må likevel legges til grunn at man ikke kan få sentrale 
medlemsrettigheter slik som deltakelse og stemmerett i NKK/ FKFs egne anliggender – 
Fuglehundtinget - som følge av en slik avtale. Hvorvidt man kan ha observatørstatus i enkelte 
fora bør først og fremst vurderes av organene i NKK systemet. I og med at slike avtaler må 
være forankret i lovene § 2-1, kan man heller ikke avtale at en slik avtale skal være f eks NJFF 
uvedkommende, se utkastet pkt 3 annet ledd. Siden dette i stor grad er spørsmål basert på 
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hvor langt man vil strekke seg rent policymessig, mener Lovkomiteen man bør være 
tilbakeholden med å si hvor grensen går rent rettslig.  
 
4. Konklusjon: Samarbeidsavtaler må forankres i lovene § 2-1 gjennom sentrale avtaler. HS 
kan ventelig delegere til f eks FKF å inngå avgrensede avtaler. Avtaler kan ikke gi 
samarbeidende klubber/ foreninger medlemsrettigheter uten at man også må ta 
medlemsforpliktelser.  
 
Uttalelsen er enstemmig.  
14/4 2015  
 
Anne Cathrine Frøstrup  Jan Terje Bårseth  Kirsten Svendsen 
 
 
 
Lovkomiteen i NKK fastslår i sin utredning og konklusjon at JFF-klubber ikke kan få sentrale 
medlemsrettigheter i FKF som stemmerett på Fuglehundtinget som følge av en 
samarbeidsavtale alene.  Alle stemmeberettigede medlemsklubber i FKF må ha lover som er 
i samsvar med NKKs lovmal. Det presiseres også at klubbene må betale grunnkontingent til 
NKK for å ha fulle medlemsrettigheter. 
 
Det som Lovkomiteen i NKK oppsummerer er de samme forhold og krav som FKF tidligere 
har påpekt. Ingen av de aktuelle klubbene har oppfylt kravene ved å endre sine lover slik at 
de oppfyller kravene i lovmalen.  
 
Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa, har imidlertid langt på veg tilpasset seg FKFs lovmal. 
Det som gjenstår er den prinsipielle vurderinga av at gruppa har dobbeltmedlemskap i NKK 
ved at moderklubben er eget medlem i NKK samtidig som fuglehundgruppa har stemmeveg 
til NKK RS via FKF. Disse stemmene vil altså bli tellende 2 ganger under NKK RS.  Ved 
etableringen av FKF som reelt forbund kunne ikke medlemsklubber fortsette med 
dobbeltmedlemskap, jfr raseklubbene i FKF. Dette forhold må også gjelde Tromsø 
Hundeklubb, fuglehundgruppa.  
Denne problemstillingen jobbes det imidlertid med i NKK da det gjelder flere klubber som 
kommer i samme situasjonen i forbindelse med etableringen av nye forbund i NKK. 
 
Fuglehundtinget 2014 viste gjennom debatten og felles vedtak at man så langt som mulig 
ønsket å videreføre samarbeidet med NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, 
fuglehundgruppa. Styret i FKF har selvsagt lagt dette til grunn i arbeidet med saken og i 
styrets forslag med innstilling til Fuglehundtinget. 
 
Basert på forutsetninger og krav fra NKKs Lovkomite er det opprinnelige forslaget til 
samarbeidsavtale og forslag til lovendringer med kommentarer blitt tilpasset og endret, 
forslag 3.1.2. Lovkomiteen i FKF har gitt sin enstemmige tilslutning til styrets forslag. 
 
Lovkomiteen i NKK påpeker at inngåelse av en samarbeidsavtale må være innenfor §2-1 i 
NKKs lover. Styret i FKF har oversendt spørsmål om en begrenset samarbeidsavtale kan 
delegeres FKF til Hovedstyret i NKK. Svar vil forhåpentligvis foreligge før Fuglehundtinget 
2015. 
 
Lovkomiteen i FKF har fått seg forelagt lovkomiteen i NKK sine vurderinger av 
samarbeidsavtale og lovendringsforslagene og slutter seg til styret i FKFs vurdering og forslag 
til samarbeidsavtale og lovendringer basert på dette. (Forslag 3.1.2). 
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FKF-styrets innstilling: 
a) Det formelle medlemskapet i FKF for fuglehundutvalgene i NJFF-klubbene og Tromsø 
Hundeklubb, fuglehundgruppa opphører og erstattes av samarbeidsavtale. Vedtatt 
samarbeidsavtale inngås og signeres av hver enkelt klubb/forening og av FKF etter at 
Fuglehundtinget 2015 er avsluttet. 
  
b) Styrets nye forslag til samarbeidsavtale vedtas. 
  
c) Styrets nye forslag til endring av FKFs lover og kommentarer vedtas. Vedtatte endringer 
oversendes NKK for godkjennelse 
 

Sak 3.2 Forslag fra styret i FKF - Endring FKFs lover §1.1   

Eksisterende tekst: 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som 

pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.  

 

FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 

beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 

selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 

interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs 

lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.  

 

FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, 

kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og 

strihåret, weimaraner langhåret og korthåret. 

 

FKF har verneting i Oslo. 

 

Forslås endret til: 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som 

pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.  

 

FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 

beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 

selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 

interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs 

lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.  

 

FKF omfatter de raser hvor raseforvaltningsansvaret er delegert til følgende raseklubber: 

Norsk Bretonklubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter klub, Norsk 

Irsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb og 

Norsk Weimaranerklubb. 

 

FKF har verneting i Oslo. 
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FKF styrets vurdering 

Det finnes mange titalls raser i gruppe 7 som ikke har egen raseklubb eller er tilknyttet noen 

raseklubb i Norge. Med innføring av stadig flere tallmessige små raser vil det kunne bli 

hyppige lovendringer i FKF. Ved å liste opp de raseklubber som har raseansvar i stedet for 

alle raser som er representert i FKF unngår man dette. 

 

FKF styrets innstilling 

Forslaget vedtas. 

 

 

Sak 3.3 Forslag fra Norsk Irsksetterklubb vedr. endring av §3 i FKFs lover 

Til: Styret i FKF 
Fra: Norsk Irsksetterklubb 
 
Forslag til Fuglehundtinget 2015: 
 

NISK foreslår følgende tillegg i FKF’s lover §3 Innkalling, underpunkt forslag til 
valgene: 
«Kandidater som er fremmet som forslag til en posisjon i styret innen fristen, er 
under Fuglehundtinget valgbare i alle styreposisjoner: 

 
Begrunnelse: 
Det er forholdsvis lang tid fra forslagsfrist til selve Fuglehundtinget.  Når fristen går ut er det 
nødvendigvis ikke slik at alle klubbene er orientert om de andre klubbenes forslag til 
kandidater. Ved at en står noe friere til å «disponere» foreslåtte kandidater, sikrer vi en 
bedre mulighet for Fuglehundtinget å sette sammen et styre som er slik FKFs øverste 
myndighet ønsker det skal være. 

 

 

FKF styrets vurdering 

Det er to forhold som må ligge til grunn for styret innstilling i en sak om lovendring 
1) Er lovendringen forenlig med NKKs krav jf lovmal for forbund. 
2) Dersom lovendringen er forenlig med lovmalen – er den ønskelig? 

 
1) Kan den foreslåtte lovendringen gjennomføres innenfor rammene av NKKs lovmal for 

forbund? 

Noen vurdering av forholdet er ikke gjort av forslagsstiller. Følgende fremgår av den 

obligatoriske lovemalen § 3-4: 

 

 
 

Det fremgår videre at: 

«Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg» 

 

Plassen til leder, nestleder og styremedlemmer skal følgelig velges separat etter lovmalen. 

Når benkeforslag ikke er tillatt ved valg, er det styrets vurdering at det kan stilles spørsmål 

ved om den av NISK foreslåtte lovendring lar seg gjennomføre innenfor rammen av 
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lovmalen siden man i realiteten vi sette lovmalens system til side. Det gjøres oppmerksom 

på at det er NKKs Lovkomite som er det organ som har mulighet til å ta stilling til 

spørsmålet med bindende virkning. 

 
2) Er det ønskelig med den foreslåtte lovendring? 

Denne vurderingen er ikke relevant med mindre Fuglehundtinget skulle ønske å vedta 

lovendringen under forutsetning av at den av NKKs Lovkomite anses for å ligge innenfor 

den obligatoriske lovmalen. 

 

NISK har anført praktisk relevante argumenter til støtte for sitt forslag. De utfordringer 

NISK ser kan imidlertid enkelt løses ved at alle aktuelle kandidater meldes inn til alle 

relevante verv og hensikten kan oppnås uten å endre lovene. Videre er det grunn til å tro at 

det vil skape mer ro og mindre støy om foreslåtte kandidater må meldes inn til aktuelle 

verv.  

 

FKF styrets innstilling: 

I lys av de foreliggende innvendinger finner ikke styret å kunne anbefale den foreslåtte 

lovendringen. Dersom Fuglehundtinget ønsker en slik endring, bør saken utsettes til 

Fuglehundtinget 2016 slik at NKKs Lovkomite kan avklare saken. 

 

Sak 3.4 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. apport 

 

FORSLAG TIL FKF FUGLEHUNDTINGET 2015. 
 

NVK ønsker å fremme flg. forslag til Fuglehundtinget  2015. 

 

NVK ønsker at FKF skal gjennomføre en bred utredning av hvorledes vi praktiserer apport på 

våre prøver. NVK mener at apport er et helt sentralt og stadig viktigere argument for å 

legitimere jakt og jaktprøver med stående fuglehund. NVK ønsker å vise samfunnet at 

småviltjegere med hund driver human, bærekraftig jakt. Vi ser det som helt sentralt å ha 

dresserte hunder som kan oppspore skadet vilt slik at dette kan avlives raskt, humant og på en 

ansvarlig måte. 

NVK foreslår derfor at FKF nedsetter en apportkomité (AKO) som foretar en bred vurdering 

av hvorledes vi praktiserer apport på våre prøver for stående fuglehunder innenfor dagens 

regelverk.   

Oppdraget bør være å gi en vurdering av hvordan dagens praksis  fungerer, og eventuelt 

foreslå endringer i regelverket. 

 

Forslag til tempoplan: 

 

2015-2017 Utredning og høring. 

2017                 Sak legges fram på FKF fuglehundtinget for evt.  vedtak 

2017-2018 Informasjon om evt. nye praktiseringsregler for apport 

2019.  Evt. nytt regelverk innføres. 
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Oppgave og mandat:  
 

1. Utlagt apport i VK 

AKO skal gjennomgå dagens regelverk om utlagt apport i VK og vurdere om 

praktiseringsmåten er hensiktsmessig for å få testet hundens ettersøks-kvaliteter.  

Gruppen skal vurdere tidspunkt for utlegging, typegodkjent apportobjekt, tidsbruk (mens 

makker står koblet), forbruk av fugl, samt hvor betydningsfullt disse ferdighetene anses å 

være i avlsarbeidet.  

AKO skal innhente informasjon om og vurdere gjeldende regelverk i andre land. 

 

2. Utlagt apport i AK 

AKO skal se på hvordan dagens regelverk praktiseres ved apport i AK, og vurdere om 

praktiseringsmåten er hensiktsmessig.   

Gruppen skal foreslå hvordan en best kan teste en hunds evne til å hjelpe jegeren slik at skadet 

vilt snarest mulig blir avlivet på en human og effektiv måte.  

Gruppen skal vurdere hva som bør være godkjent apportobjekt, forbruk av fugl, samt hvor 

betydningsfullt disse ferdighetene ansees å være for avlsarbeidet. 

 

3. Utlagt apport i UK 

AKO skal utrede om det kan være hensiktsmessig å innføre apport i UK, og vurdere innføring 

av apportbevis i UK. Gruppen skal evt. utarbeide forslag til retningslinjer. 

 

4. Apport på prøver med felling 

Fugl som felles skal apporteres. AKO skal utrede og foreslå en hensiktsmessig 

praktiseringsmåte for avprøving av de hunder som det ikke lyktes å felle for i godkjente 

fuglearbeider. Likhetsprinsippet, type apportvilt, tidsbruk og andre moment som kan ha 

betydning skal vurderes.  

 

5. Apportbevis 

AKO skal utrede hvordan dagens regelverk for apportbevis praktiseres, og vurdere om dagens 

praksis er hensiktsmessig. Gruppen skal komme med forslag til evt. andre måter å 

gjennomføre apporttest på. Gruppen skal se på apportbevisets gyldighet i tid, hvilke klasser 

apportbevis kan benyttes i (UK/AK/VK, høyfjell, lavland, skogsfugl-prøver), 

krav/fortrinnsrett til start i ulike klasser etc.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

FKF nedsetter en apportkomité (AKO) bestående av 3 personer der forslagsstiller får delta 

med én person. AKO skal utrede ovennevnte saker og fremme forslag til FKF.  

 

Arbeidet skal være ferdig slik at eventuelle endringer kan vedtas på Fuglehundtinget i 

2017. 

 

 

Bergen 20.2. 2015. 

 

Norsk Vorstehhundklubb 

 

 

 

Tore Kallekleiv 

Leder 
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Styrets vurdering: 

Det er ingen tvil om at apport er en vesentlig og viktig del av småviltjakten.  Intet er vel mer 

tilfredstillende enn å oppleve at samarbeidet mellom hund og jeger fungerer også etter 

skuddet. Argumentene om at gode apportører er viktige i vårt samfunnsomdømme er valide. 

FKF styret er innforstått med at apportferdighetene for mange fuglehunder har betydelig 

forbedringspotensiale.  Det aller viktigste med å ha apportkrav i regelverket, er å oppnå at det 

trenes på disse ferdighetene også.  Apport-trening er en glimrende aktiviseringsform for 

hunden i båndtvangstiden, og det er hevet over tvil at arbeid med hunden her også bedrer 

samarbeidet og suksessraten i det øvrige arbeidet med fuglehunden. 

Det er forskjellige oppfatninger i fuglehundmiljøet omkring apport og hvor høyt dette skal 

prioriteres.  Styret slutter seg til at vi har alt å vinne på belyse dette på bred front. 

 

 

Styrets  innstilling:  

FKF nedsetter en apportkomite bestående av 3 personer som skal utrede bredt alle forhold 

omkring apport for fuglehunder, og eventuelt fremme forslag til FKF om regelendringer.  

Arbeidet skal være ferdig slik at eventuelle endringer kan vedtas på Fuglehundtinget i 2017. 

  

 

 

 

 

Sak 3.5 Forslag fra Norsk Vorstehhundklubb vedr. bruk av GPS under avprøving i 

ulveutsatte områder 

 

Til FKF 

Fra NVK 

 

Forslag til Fuglehundtinget 2015 
 

NVK ønsker å gjennomføre en prøveordning som gir deltakere tillatelse til å 

bruke GPS som et sikringstiltak  på hunder som er under avprøving i ulveutsatte 

områder. Prøveordningen ønskes innført f.o.m. august 2015. 
I Sverige praktiseres en lignende prøveordning både for kontinentale og engelske raser.  

Ingen GPS kan selvfølgelig hindre et ulveangrep, men det finnes flere sannhetsvitner på at det 

er mulig å redde et hundeliv ved rask inngripen eller i det minste få visshet i hva som er 

skjedd hvis hunden blir borte.  Dette vil i så fall være en lettelse for hundeeieren og i tillegg 

være et viktig bevis ved en eventuell forsikringsutbetaling.  Skriftlige beretninger fra jegere 

vedlegges. Dette er jegere som har fått skadet eller mistet sin hund ved ulveangrep. 

Det er pr. i dag østlandsområdet , øst for Glomma, fra Halden i sør til Femunden i nord, som 

er særlig hardt belastet.   Dette er en såkalt rød sone som Stortinget har vedtatt skal 

tilrettelegges for ulveyngling hvert år.  Rød sone betyr bl.a. at fritt dyrehold i disse 

skogsområdene ikke er tillatt. I tillegg til yngling i Norge har vi i disse områdene jevnlig 

innvandring av ulv fra Sverige.  For 2014 er det anslått av ulveforsker Petter Wabakken ved 

Høyskolen i Hedmark et antall på ca. 100 «svenske» ulver som vandrer frem og tilbake over 

grensen. 

I tillegg ble ulv i 2014 observert stadig oftere på vestsiden av Glomma etter at bøndene har 

flyttet sauene sine til disse områdene.  Dette har ført til at det er gitt fellingstillatelse på 5 

ulver vest for Glomma i 2014.  Også i Østmarka ved Oslo er det løpet av det siste året 

registrert ulv som har ynglet. Områdene som er nevnt representerer noe av det beste vi har av 

skogfuglområder i Norge og det blir derfor årlig arrangert mange skogsfuglprøver i disse 

terrengene.  Flere NM har blitt arrangert opp igjennom årene og NM-skog 2015 skal 

arrangeres i terreng hvor det kan være ulv.  Så langt har ingen episoder med fuglehund/ulv 

forekommet i forbindelse med jaktprøver, men det er etter NVK sin mening unødvendig å 
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vente til uhellet er ute. Det er kun spørsmål om tid. Høsten 2014 ble første elghund drept av 

ulv mens den var under avprøving.  

NVK tillater seg derfor å foreslå at det utarbeides en praksis som kan benyttes i særlige 

ulveutsatte områder. 

 

2  Forslag til regelverk når tillatelse til bruk av GPS benyttes. 
2.1.  Bruk av GPS er en frivillig ordning.  Hundeieren/fører bestemmer selv om GPS skal 

brukes under avprøving. 

2.2.  Hundefører må selv medbringe det utstyr som behøves.  Peileren settes på lydløs og er 

under dommerens kontroll, og skal ikke benyttes hverken av dommer eller hundefører i 

forbindelse med  avprøvingen.  Dommer  er ansvarlig for at ordningen ikke misbrukes. 

2.3.  Hundedelen (halsbåndet) skal anbringes på hundens rygg i en egen lomme på 

jaktdekkenet.  Ref.: forbud i prøvereglene mot bruk av halsbånd under avprøving. 

2.4. Ønsker fører å peile sin hund i løpet av slippet, avsluttes dagens avprøving med dette som 

begrunnelse. Hunden tildeles 0 AK. 

2.5. Arrangører som ønsker å benytte  GPS  på allerede tildelte prøver i særlig utsatte 

ulveområder, kan søke FKF om tillatelse innen 1. juli 2015.  Ved senere prøver søkes det om 

bruk av GPS samtidig som det søkes om tillatelse til å arrangere prøve.  NKKs representant på 

prøven skal omtale evt. bruk av GPS i sin rapport. Eventuelt misbruk, eller forsøk på misbruk, 

skal påtales og bør føre til utestengelse for de involverte. 

NVK mener at hvis bruk av GPS brukes i henhold til et slikt regelverk blir ikke GPS å 

betrakte som et teknisk hjelpemiddel under avprøvingen. 

Et jaktdekken i kevlar-stoff som er  tilpasset for innsetting av Garmin på ryggen, finnes på 

markedet.  www.brunst.no. Dette stoffet vil bidra til å verne hunden til en viss grad. 

 

Forslag til vedtak: 

FKF innfører mulighet for å kunne søke om å få benytte  GPS som et sikringstiltak på 

skogsfuglprøver der faren for ulveangrep er særlig stor. Dette er en prøveordning som gjelder 

for sesongene 2015 og 2016.   

 

Bergen 21.2. 2015. 

 

Tore Kallekleiv 

Leder NVK 

 

Vedlegg: 4. 

 

Vedlegg 1: 

 

Hei 
Sender deg link til artikkel hvor det stod om da Tyri ble tatt av ulver. 
 
http://www.indre.no/lokale_nyheter/article5239852.ece 
  
Det gikk bra med hunden takket være GPS. Når jeg hørte hun begynte å 
hyle kunne jeg straks se på GPS peileren hvor hun var og kunne løpe rett 
til stedet. Ved å bare løpe etter lyden hadde jeg garantert ikke rukket 
fram i tide til å redde hunden. 
  
For oss som driver med hund der hvor det er ulv/streifdyr av ulv er det 
avgjørende å kunne bruke GPS. Dette gjør at man vet hvor hunden 

http://www.brunst.no/
http://www.indre.no/lokale_nyheter/article5239852.ece
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befinner seg om det skulle skje noe. 
  
Praktisk ved jaktprøver kan dommer styre mottageren. Det kan også 
legges inn pin kode slik at andre ikke har adgang til frekvensen. 
GPS blir brukt både på jaktprøver for drivende hunder og på 
elghundprøver. 
  
  

 

  
  
-- 
mvh 
Bjørn Lybæk 
Skogsjef   Skogavdelingen 
tlf +47 63 86 59 04  mob +47 917 76 071 
  

 
 www.stangeskovene.no 
 
 Vedlegg 2: 

Plutselig kom bikkja mi løpende tilbake 

med en ulv etter seg 

Bjørn Nyhagen sier han aldri har vært mer redd. Tre meter fra ham sto ulven og snerret.  

 

Espen Bolstad Profil E-post  

 Skriv ut 

 Tips en venn 

Publisert 14.12.2014 kl 19:53 Oppdatert 14.12.2014 kl 21:30  

 

 
 

BÅLPLASSEN: Møtet med ulven skjedde ikke langt fra bålplassen søndag ettermiddag. FOTO: PRIVAT  

 

 

Søndagsturen i Østmarka startet som den pleier for Lørenskog-mannen Bjørn Nyhagen og fuglehunden Mysa. 

De gikk inn fra Losby mot Morterudvann og Haraås. Mens hunden trente på å søke etter fugl hører Nyhagen 

snerring fra skogen der hunden er.  

– Plutselig kom bikkja mi løpende tilbake med en ulv etter seg. På hver sin side av en stor stein kom de 

mot meg. Ulven stoppet tre meter unna. Jeg reagerte med å skrike alt jeg hadde, da luntet den bare av 

sted, sier Nyhagen til rb.no.  

Nyhagen sier han er sikker på at det er ulv han så. Den sto så nære at det var umulig å ta feil.  

http://www.stangeskovene.no/
http://origo.no/-/user/show/4275_espen-b
mailto:espen%5Bdot%5Dbolstad%5Bat%5Drb%5Bdot%5Dno
http://www.rb.no/lorenskog/article7728674.ece?service=print
javascript:;
http://adserver.adtech.de/adlink/1361/4206369/0/4950/AdId=10353748;BnId=3;itime=517190977;key=l%C3%B8renskog+art;nodecode=yes;link=http:/www.sfkino.no/lillestrom/program/
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Fulgte med dem  

Det ga seg ikke der. Bare få minutter senere sto ulven og skulte over Bjørn og hunden. Bare 50 meter unna, på en 

liten fjellhylle.  

– Den hadde full kontroll og har nok fulgt med oss i lengre tid. Jeg er vant til å være på tur. Jeg jakter og 

bruker mye av fritida i skogen. Aldri har jeg opplevd noe så skremmende, sier han.  

Enden på visa ble at Bjørn ringte samboeren Åse som kom kjørende så langt hun kunne med bilen for å hente 

samboeren og hunden.  

Nyhagen forteller at episoden virkelig har satt en støkk i ham. Plutselig ble det han liker veldig godt noe veldig 

skremmende.  

– Jeg må virkelig vurdere om jeg skal gå med hund på samme måte i Østmarka en gang til, sier han.  

Flere observasjoner  

Bildet Nyhagen har tatt av ulven hadde neppe holdt i en rettssak, men at det er ulv i Østmarka er velkjent. 

Nyhagen er også en naturvant person.  

For første gang siden 1800-tallet ble det i fjor høst bekreftet at ulvevalper var blitt født i Østmarka. 

Ulveparet, som har fått navnene «Frøya» og «Fenris», slo seg ned der i 2013.  

Romerikes Blad har ved en rekke anledninger omtalt observasjoner av ulvene.  

Leder i Rovdata, Morten Kjørstad, har tidligere uttalt at nærkontakt med mennesker er uvanlig.  

– Det er uhyre sjelden det skjer nærkontakt med mennesker. Men for hunder kan ulvene være farlige. De kan bli 

oppfattet som en konkurrent, har han uttalt.  

Vedlegg 3: 

Har fått forespørsel om å gjengi min opplevelse, ifm ulveangrep på hund, 
høsten 2013. 
  
Var ute og jaktet etter skogsfugl, en ettermiddag, i starten på september 
2013. 
Stedet var Sälen i Dalarna, ca 3 km fra min hytte. 
Biotopen var skogband, 2-300 meter nedenfor tregrensen, ikke spesielt 
tett skog. 
Hunden var en 10 år gammel ES-tispe, VK-hund, med veldig lang erfaring 
både på skogsfugl- og rypejakt. 
  
Hadde de første 30 minuttene, hatt 3-4 stander på orre og storfugl. 
  
Hører så plutselig hunden bjeffer, ser på GPS’en at det er ca 170m bort til 
hunden. 
Går langsom mot hunden, da det noen svært få ganger, har skjedd at hun 
har skjellet, da hun har sett fugl i treet. 
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Tenker ikke på ulv, et sekund…..da hadde jeg nok smelt av et par skudd i 
lufta, for gjøre meg tilkjenne. 
  
Etter hvert blir bjeffingen mer intens, for så å stoppe helt opp. Jeg løper i 
retningen jeg ”ser” hunden på GPS’en. 
Når jeg ser på GPS’en at hunden er 25 meter unna meg, ser jeg ulven ved 
der signalet hunden skal være. 
Skyter så et skudd i lufta, for å skremme borte ulven. Løper deretter i 
retning/avstand på GPS’en, der hunden skal være. 
  
Når jeg har 5 meter igjen til hunden, fortsatt kun basert på GPS, har jeg 
ennå ikke sett hunden. 
Når så GPS’en viser at jeg er 2 meter fra hunden, ser jeg hunden for første 
gang, i et myrhull. 
  
Hadde jeg lett etter hunden, der jeg så ulven på 25 meter, er det ikke 
sikkert jeg hadde funnet henne, om det ikke hadde vært for GPS’en. 
Hunden var tråkket godt ned i myrhullet. 
  
Bar hun så tilbake, da jeg ikke ønsket hun skulle bli ulvemat. 
  
Kjørte til veterinær, som bekreftet 9 store hull i hunden, samt brukket 
rygg, så ble avlivet umiddelbart. 
  
GPS’en gjorde det mulig, at jeg fant hunden og ikke måtte leve i uvisshet 
om hva som hadde skjedd og/eller hvor hun var. 
  
Dermed fikk familien også tatt avskjed med andakt, til en meget god 
jakthund og et familiemedlem. 
  
 Vennlig hilsen 
Ulf Fløymo 
Elverum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 4: 

 

 

Styrets vurdering: 
Styret i FKF er kjent med at den økende ulvebestanden i enkelte områder på Østlandet et 

betydelig problem for mange hundeeiere. Under utøvelse av jakt er dette et problem spesielt 

for drivende og skjellende hunder, men også ved jakt med stående fuglehund opplever mange 

hundeeiere dette problematisk. 

 

NVK har som vedlegg til forslaget dokumentasjon på truende og traumatiske episoder mellom 

hund og ulv fra 4 hundeeiere hvorav 3 var fuglehunder. 
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I forslaget fra NVK og supplerende skriv mener NVK at det vil være mulig å redde et 

hundeliv ved rask inngripen eller i det minste få visshet i hva som er skjedd hvis hunden blir 

borte. 

  

Styret har vurdert følgende forhold rundt problemstillingen: 

 

For bruk av GPS: 
- GPS vil være et hjelpemiddel for hundeførere til raskere å finne sin hund hvis den blir borte 

eller har mistanke om ulveangrep.   

 

- Bruk av GPS kan dersom ulveangrepet skjer når hunden er nært hundefører avverges. 

 

 

Mot bruk av GPS for å unngå ulveangrep: 
- Det er ikke registrert uheldige episoder eller uhell under jaktprøver for stående fuglehunder 

på grunn av angrep fra ulv. På elg- og harehundprøver er det registrert 1 uheldig episode 

gjennom årene. 

 

- Det er svært sjelden at fuglehunder blir angrepet av ulv på jakt. 

 

- Dersom en hund blir angrepet av ulv vil GPS som virkemiddel ha liten effekt. De fleste 

fuglehunder har et søksformat som gjør at et raskt angrep fra ulv ikke lar seg stoppe av fører 

som vil være for langt unna. 

 

- Å innføre bruk av GPS med denne begrunnelsen virker stigmatiserende på en konflikt 

mellom ulvemotstandere og ulveelskere uten at noen praktisk effekt kan påregnes. 

 

- Uten konkrete negative hendelser på jaktprøver for stående fuglehunder å vise til virker det 

underlig på opinionen å skulle innføre tiltak for å hindre ulveangrep. 

 

- Deltagere i partiet kan koble seg til samme ID som hundebåndet og ulovelig bidra til 

lokalisering av hunden under avprøving. 

 

- GPS er en uønsket teknifisering av jaktprøvene. 

 

- Vi risikerer kritikk fra dyrevernere for å gjennomføre jaktprøver i områder hvor vi anser at 

faren for at hunden skal bli tatt av ulv er så stor at man må merke hunden elektronisk for å 

unngå hundedrap. Det vil kunne bli stilt spørsmål om dette er etisk riktig behandling av hund? 

 

Styret i FKF kan ikke se at innføringen av GPS til bruk under jaktprøver i ulveutsatte områder 

vil ha noen betydelig effekt. Det er etter styrets mening flere argumenter mot enn for 

innføringen av GPS på jaktprøver.  

Det er også naturlig å avvente erfaringene fra prøveprosjektet på svensk side hvor 

ulvebestanden er betydelig høyere. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget fra NVK vedtas ikke. 
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Sak 3.6 Samarbeidsavtale NKK - SKK 

Den tidligere avtalen mellom SKK og NKK som regulerte organisert aktivitet i nabolandet ble 

terminert av NKK da medlemsklubbene i NKK fant avtalen urimelig. SKK presset på for å 

etablere en ny avtale og vedtok at nordmenn ikke kan delta på jaktprøver i Sverige som et 

virkemiddel for å få NKK til forhandlingsbordet. Etter at forhandlinger ble opprettet i juni 

2014 har SKK vedtatt at vedtak om utestengelse av nordmenn fra jaktprøver i Sverige ikke er 

gjeldende så lenge forhandlinger pågår. En skjerping av dette vedtaket kom imidlertid i 

februar 2015 da SJK uten eget varsel til NKK vedtok en utestengelse av nordmenn fra 

jaktprøver for kommende sesong om ikke forhandlingene var sluttført innen 1.4.205. 

  

Med det som bakgrunn har forhandlingsutvalgene i NKK og SKK sluttført sitt arbeid og 

kommet fram til et forslag til samarbeidsavtale med bilag: 

 

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel Klubb som regulerer 

medlemsklubbenes jakttrening i Sverige 

 

Bakgrunn 
Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det 

økende tilbudet om jakttrening av stående fuglehunder i Sverige. Svenske hundeklubber har 

reagert negativt på den økende norske aktiviteten i Sverige som også følges nøye av 

myndigheter, samebyer, ulike ideele organisasjoner samt privatpersoner. 

Fra svensk side er det derfor et sterkt ønske om at det utarbeides en avtale mellom Svensk 

Kennel Klubb (SKK) og NKK for å regulere den delen av jakthundtreningen som er 

organisert gjennom NKKs medlemsklubber. 

 

Både SKK og NKK finner det naturlig at organisert jakthundtrening for det meste foregår i 

klubbenes hjemland.  

Hensikt 
Hensikten med avtalen er et bidrag til at jakthundtrening organisert gjennom NKKs og SKKs 

medlemsklubber drives i samsvar med de lover og regler som finnes i Sverige. 

Ansvar 
Det er NKK og SKK som har det overordnede ansvaret for denne avtalen. 

Avtale 
SKK og NKK er enige om at organisert virksomhet med hund primært skal skje i den aktuelle 

hundeklubbens hjemland. 

Følgende punkter må følges ved aktivitet I Sverige: 

1. Klubber og avdelinger innen SKK og NKK som har organisert aktivitet er ansvarlige for at 

lover, forskrifter og retningslinjer blir fulgt. 

2. Jaktprøver skal arrangeres i klubbenes eget land. Cacitprøver kan bare arrangeres i eget 

land i følge FCIs regelverk ”standing orders art 10”. 

3. Privatpersoner kan delta på jaktprøver og utstillinger arrangert av SKK / NKK eller deres 

medlemsklubber og avdelinger. 

4. SKKs og NKKs klubber og avdelinger kan gjennomføre felles jakthundtrening uten annen 

godkjenning. 

5. Klubber og avdelinger innen NKK får bare gjennomføre organisert jakthundtrening over 

odlingsgrensen på statens mark dersom dette skjer i samarbeid med svensk klubb tilsluttet 

SKK. 

6. Organisert trening hos kommersiell tilbyder av jakthundtrening i Sverige skal gjennomføres 

på følgende måte: 

Jakthundtrening hos SKK-sertifisert kommersiell aktør gjennomføres uten søknad. Arbeidet 

med sertifisering har startet og gjennomføres av SKK og Svenske jegerforbundet. 

Klubb og avdeling innen NKK som skal ha jakthundtrening hos andre enn SKK-sertifiserte 

aktører søker SKK om dette, se billag 2. Søknaden skal være hos SKK senest 5 uker før 

arrangementet. SKK skal levere svar på søknaden innen 2 uker. Dersom SKK ikke svarer inne 

denne fristen er dette å betrakte som et positivt svar. 
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Arrangerende klubb tilsluttet NKK skal på samme måte som SKKs medlemsklubber forsikre 

seg om at regelverket ”SKKs retningslinjer for utsetting av fugl for jaktprøver og 

fuglehundtrening” følges av den kommersielle utleieren, se billag 1. 

SKK kan forby jakthundtrening når det tydelig kommer fram utleier ikke følger svensk lov, 

forskrifter og retningslinjer for slik aktivitet. 

7. Avtalen gjelder fram til 31122017. Innen denne avtalen utløper skal den evalueres med den 

hensikt å inngå en ny avtale gjeldende fra 01012018. 

 

 

____________________________     _________________ 

Svenska Kennelklubben      Norsk Kennel Klubb 

 

 

Bilag 1 og 2: 

Bilaga 1 till Avtal mellan NKK och SKK gällande fågelhundsklubbars organiserad 

jaktträningsverksamhet med stående fågelhund i respektive grannland. 

 

Lagstiftning, föreskrifter och policys som reglerar jaktträning med stående fågelhundar 

Svensk Lagstiftning, Förordningar och Riktlinjer. 

1§ Jaktlagen  
Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande. 

 
2§ Jaktlagen 
Med  vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt  och att i sådant syfte 
söka efter, spåra eller förfölja vilt. 
 

3§ Jaktlagen 
Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat , gäller fredningen också dess ägg och bon. 

 
8 § Jaktförordningen  - Jakt inom vilthägn m.m. 
Inom ett vilthägn som uppfyller de krav som Naturvårdsverket har föreskrivit får djur av den viltart 
som hägnet är avsett för jagas trots bestämmelserna om fredning. För användning av hund gäller 
dock bestämmelserna i 16 §. 
 
16 § Jaktförordningen - 
Det är inte tillåtet att jaktträna stående hund på levande vilt inom hägn eller utanför hägn under 
perioden 16 april – 15 augusti i söder och 1 maj – 15 augusti i norr. 
 
 
Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med apporterande-, 
stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov. 2011-04-07. 
www.skk.se Startsida/Regler & riktlinjer/Riktlinjer och råd för... 

 
Dessa riktlinjer innebär bland annat utsättning av fasan sker senast 60 dagar före träningstillfället och utsättning 

av rapphöns samt änder senast 30 dagar före träningstillfället. 

 

 

 

 

http://www.skk.se/
http://www.skk.se/sv/
http://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/
http://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/riktlinjer-och-rad-for-utsattning-av-fagel/
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Bilaga 2 till Avtal mellan NKK och SKK gällande fågelhundsklubbars organiserad 

jaktträningsverksamhet med stående fågelhund i respektive grannland. 

 

Anmälan avseende jaktträning med stående fågelhund på i huvudsak utsatt fågel. 

 
En av de viktigare aspekterna på utsättning av fågel inför jakthundsträning av stående fågelhundar är den etiska. 

Jaktträning på utsatt fågel, kan felaktigt genomförd, riskera att skada jakten och jakthundsträning. Däremot kan 

genomförd jakthundsträning på utsatt fågel i enlighet med ”SKKs Riktlinjer” bidra till att vi tillåts fortsätta med 

utsättning av vilt i södra Sverige. I andra delar av landet kan dock utsättning av vilt inte försvaras.  

 
Till grund för de nedanstående reglerna ligger den jaktetiska policy som beslutats av Svenska Jägareförbundet, 
Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägarförening, Svenska Kennelklubben och Lantbrukarnas 
Riksförbund år 2006 och reviderad 2011 
 
samt  
 
Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med apporterande-, 
stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov. 2011-04-07. 
 

Vid jaktträning ska arrangör försäkra sig om att de etiska reglerna för utsättning av fågel följs. Detta kan ske genom 

egen kontroll eller genom intyg från anordnaren.  

 

Som stöd kan nedanstående checklista fyllas i skrivas under samt arkiveras av arrangerande klubb/ lokalavdelning.  

 

 

Anmälan 
Anmälan skall ske till Svenska Kennelklubben, xx  xxx  xxx, senast en månad innan planerad aktivitet. 

Anmälan skall innehålla uppgift om: 

Arrangerande norsk klubb med kontaktperson, adress, telefonnummer, e-mejl adress 

Plats för träningen 

Tid för träningen 

Syfte med träningen 

Svensk arrangör/upplåtare av mark med företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer, e-mejl adress 

Rapport 
Efter genomförd träning lämnas rapport till Svenska Kennelklubben, xx  xxx  xxx, senast en månad efter 

aktiviteten 

Rapport skall innehålla uppgift om. 

Arrangerande norsk klubb med kontaktperson, adress, telefonnummer, e-mejl adress 

Plats för träningen 

Antal deltagande hundar 

Kommentarer om träningen 
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CHECKLISTA BETRÄFFANDE UTSATT FÅGEL VID JAKTTRÄNING I SÖDRA 

SVERIGE 
 

Arrangör har förvissat sig om att: 

Utsättningen är ett normalt led i viltvårdsarbetet, och endast i marker som har för det aktuella 

viltslaget lämplig biotop samt klimatologiska förutsättningar för viltets långsiktiga överlevnad. 

 

Arrangör har förvissat sig om att: 

Fågel inte är yngre än tolv (12) veckor vid träningstillfället och kommer från flygvoljär, för att i 

möjligaste mån ha en vild fågels beteende. 

 

Arrangör har förvissat sig om att: 

Rapphöns och and är utsatta minst än en månad före träningstillfället, att fasan är utsatta minst två 

månader före tillfället. 

 

Datum för utsättning av rapphöns 

 

 

 

Datum för utsättning av fasan 

 

Arrangör har förvissat sig om att: 

Det finns tillgång till en erfaren apportör.  

 

 

 

Datum: 

 

Arrangerande klubb: 

  

Ansvarig : 

 

Adress : 

 

 

Mobil : 

 

Email : 

 

Upplåtare: 

 

 

 

 

    

Styrets vurdering: 

Styret i FKF betviler SKKs rett til å utestenge nordmenn fra jaktprøver i Sverige.  Styret i 

FKF har imidlertid respekt for SKKs sterke ønske om en avtale.  Styret ser også nytten av å få 

til en kvalitetssikring av tilbydere av fuglehundtrening.  Dette gjør oss mindre sårbare for 

kritikk fra jaktmotstandere. 

På bakgrunn av forutsetningene fra SKK er FKFs styre fornøyd med det forelagte utkastet til 

avtale og legger dette fram for Fuglehundtinget for godkjenning. 

 

Styrets innstilling: 
Fuglehundtinget vedtar det framlagte forslaget til Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og 

Svensk Kennel Klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige. 
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Sak 3.7 Forslag fra styret i FKF – Utvikling av nytt jaktprøveprogram DWA i regi av 

FKF. 

Dagens arrangementsprogram (DogWebArra) har begrenset levetid. Vi er avhengig av å ha et 

fungerende program. En utvikling i NKK-regi vil basert på erfaringene så langt ta veldig lang 

tid, og ikke minst må det prioriteres i rekkefølgen av hva som skal gjøres for IT satsingen i 

NKK.  Det kan ikke forventes at arrangementsprogrammer for enkeltsektorer blir prioritert 

fremfor utvikling som kommer alle i NKK til gode.  

For å unngå den forventede årelange køen av prioriteringer i NKK har styret i FKF i samråd 

med BIT-representanten konkludert med at dagens DogWebArra er i en slik tilstand at den må 

utbedres og ny løsning må på plass om kort tid. FKF har med bakgrunn i dagens prekære 

situasjon nedsatt en gruppe som skal se på hvilke behov et nytt arrangementsprogram må 

dekke. Gruppas resultat er sendt på høring og spesifikasjonene ferdigstilles frem mot 

Fuglehundtinget.  

Finansiering: 

Alternativ 1: 

Fond som enten legges på startavgiften eller en tilleggsavgift per startende for klubbene, 

inntekt fra påmeldingsapplikasjon, IT-midler fra NKK og midler fra FKF: 

Fond: ca. 17000 startende per år x 10 kr per startende x 3 år = 510.000 Kr.   

(170000 kr per år) 

Påmeldingsapplikasjon: ca. 10000 medlemmer i FKF x 25 Kr  = 250.000 Kr. 

IT-midler fra NKK, kr 300.000 over 3 år    = 900.000 Kr.  

Midler fra FKF       = 400.000 Kr.  

 

                                                                                                  Sum =2.060.000 Kr 

 

Lages påmeldingsapplikasjon slik at den kan brukes til resten av NKKs aktiviteter er 

inntektskilden betraktelig større.  Ca. 40.000 medlemmer x 10 Kr = Ca. 400.000 Kr 

ekstra 

Alternativ 2: 

Arbeidsgruppen innhenter tilbud fra leverandører for utvikling av nytt jaktprøveprogram i 

henhold til spesifikasjonene og fremlegger dette for Fuglehundtinget 2016 for finansiering. 

Tentativ fremdriftsplan: 

Spesifikasjonene for nytt jaktprøveprogram ferdigstilles i løpet av 2015. Det innhentes tilbud 

fra leverandører for programmet og ferdig stilles i 2016.  

 

FKF styrets vurdering: 

Styret i FKF ser alvorlig på dagens situasjon med eksisterende jaktprøveprogram og dens 

forventede levetid. Dette gjenspeiler seg også i høringssvarene fra medlemsklubbene. Styret i 

FKF anbefaler Fuglehundtinget å godkjenne videre arbeid med nytt jaktprøveprogram i regi 

av FKF med alternativ 1 som finansieringsmodell. 

 

FKF styrets innstilling: 

Fuglehundtinget godkjenner styrets og arbeidsgruppens forslag til utvikling av nytt 

jaktprøveprogram i regi av FKF med alternativ 1 som finansieringsmodell. Styret i FKF gis 

fullmakt til å gjøre endringer i jaktprøveprogrammet ut fra arbeidsgruppens behov. 
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Sak 3.8 Forslag fra styret i FKF og RU vedr. nytt mandat Raseutvalget (RU) 

Styret i FKF fremlegger forslag til forenkling av «Mandat RU».  Dette er en konkret og 

oppgradert versjon som hensyn tar dagen situasjon. 

 

Tidligere mandat: 

 

Mandat for Raseutvalget i FKF (RU) 
 

1. Bakgrunn og formål: 

 

Helt vesentlige beslutninger er fattet om omorganiseringen av hunde-Norge. Sentralt er at 

NKK er en paraplyorganisasjon med forbund og klubber som ikke er medlem i forbund som 

medlemmer. Vidtgående delegering av beslutninger til klubber og forbund av 

arbeidsoppgaver gjøres slik at beslutninger kan fattes på laveste rasjonelle nivå. FKF ble på 

sitt Representantskapsmøtet 09.06.2012 etablert som et reelt forbund med sammenlignbar 

struktur som de øvrige jakthundforbundene innen NKK. FKF er et forbund i NKK og 

raseklubbene er medlem i FKF. 

 

Et effektivt og godt arbeidende RU er derfor en forutsetning for et velfungerende FKF.   FKFs 

styre er et forbundsstyre og en ressurs for alle medlemsklubber og utvalg og står for den 

nødvendige saksbehandling. Unntaket er i saker som berører den enkelte raseklubbs 

kynologiske ansvar.   

 

 

 

 
 

 

2. Retningslinjer for raseutvalget (RU): 

 

Det er i FKFs lover inntatt at det skal være et raseutvalg (RU) bestående av raseklubber 

som ivaretar raseansvaret som er felles og som er delegert fra NKK.   

 

RU består av styrelederne, eller den styret i raseklubben har oppnevnt. Alle raseklubber kan 

stille med to representanter på møtene i RU.  

 

RU konstituerer seg selv med leder og nestleder. Daglig leder i Fuglehunden er fast sekretær.  
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RU avholder møter etter behov. Utvalgsleder utarbeider dagsorden for møtene og sørger for at 

denne, sammen med de nødvendige saksdokumenter distribueres til utvalgsmedlemmene 

minimum 14 dager forut for møtene. Møter kan finne sted enten som telefonmøter eller som 

fysiske møter. 

 

RU er beslutningsdyktig under forutsetning av at minst fem av medlemsklubbene deltar på 

møtet. Møtereferat skal utarbeides og distribueres til samtlige raseklubber innen 5 

arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Hvis noen av medlemmene har kommentarer til 

referatet, må dette meddeles utvalgsleder innen 5 dager etter at referatet ble mottatt. 

 

I saker der det kreves avstemming i RU har hver klubb en stemme.  I saker som ikke oppnår 

konsensus bør flertallet opptre nennsomt.  

 

Utvalgsleder holder FKFs styre orientert om RUs arbeid og beslutninger. 

 

RU har ingen egen budsjettpost i FKF, kostnader fordeles på den enkelte raseklubb uavhengig 

av medlemsantall i klubbene. 

 

NKKs Raseforvaltningsdokument, samt den enkelte klubbs rasespesifikke avlsstrategier, skal 

være bærende for RUs arbeid. 

 

3. RUs oppgaver 

 

 RU skal i saker med felles raseanliggende representere rasene på vegne av FKF eller 

hvis RU ønsker, bruke FKF aktivt for å fremme saken overfor NKK. 

 

 RU skal bidra aktivt til å opprettholde felles jaktprøve - og championatregelverk.  

 

 RU skal aktivt arbeide for at eksteriørbedømmelsen av våre raser bidrar til at 

”hundenes evne til å utføre sitt arbeid” ivaretas best mulig.  

 

 RU kan i prinsipielt viktige saker for den enkelte raseklubb, bidra med støttende 

vedtak. 

 

 RU gir mandat til Felles Avlsråd (FA). FA er RUs fagorgan i felles kynologispørsmål. 

 

 RU skal bidra med informasjon om mandat og referat fra møter på FKFs nettside.  

 

 

4. Rutiner FKF-styret og RU 

 

I saker som berører felles raseforvaltning og kynologi, videresender styret i FKF saken til RU 

for behandling.  Beslutningen meddeles FKF som formelt videresender denne til riktig 

instans. 

 

RU og den enkelte raseklubb kan også kommunisere med NKK direkte om kynologiske 

forhold. FKF-styret orienteres om dette. 

 

Vedtatt i Raseutvalget i FKF, januar 2015 
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Styret i  FKF forslag til forenkling av mandat for RU: 

 

Mandat for raseutvalget i FKF (RU) 
 

Det vises til følgende dokumenter: 

 Nye lover for NKK, vedtatt i 24. april 2010.  

 Nye lover for FKF vedtatt 09.06.2012. 

 Samarbeidsavtale mellom raseklubber for stående fuglehunder datert xx.xx.xxxx. 

 

1. Bakgrunn og formål: 

NKK er en paraplyorganisasjon med klubber og forbund som medlemmer. Klubber og 

forbund er delegert beslutningsmyndighet slik at avgjørelser kan tas på lavest rasjonelle nivå.  

RU er en del av FKF.  Styret i FKF er et forbundsstyre og står for den nødvendige 

saksbehandling og skal i saker som berører raseklubbenes kynologiske ansvar delegere dette 

til RU.  

 

2. Retningslinjer for raseutvalget (RU): 

Det er i FKFs lover inntatt at det skal være et raseutvalg (RU) bestående av raseklubber som 

ivaretar det kynologiske ansvar delegert fra NKK.   

 

RU skal bestå av styrelederne, eller den styret i raseklubben har oppnevnt.  Alle raseklubber 

kan stille med to representanter på møtene.  RU konstituerer seg selv.  Møter kan finne sted 

enten som telefonmøter eller som fysiske møter. 

 

RU er beslutningsdyktig under forutsetning av at minst fem av medlemsklubbene deltar på 

møtet. Møtereferat skal utarbeides og distribueres til samtlige medlemsklubber innen 14 dager 

etter at møtet er avholdt.   

 

I saker der det kreves avstemming i RU har hver klubb en stemme.  I saker som ikke oppnår 

konsensus bør flertallet opptre nennsomt.  

 

RU har ingen egen budsjettpost i FKF, kostnader fordeles på den enkelte raseklubb uavhengig 

av medlemsantall i klubbene. 

 

3. RUs oppgaver 

RU skal jobbe for et felles jaktprøve- og championatregelverk.   

 

RU skal aktivt arbeide for at bedømmelsen på utstilling bidrar til raseklubbenes 

formålsparagraf om rasetypiske og standardriktige jakthunder.  

 

RU kan i prinsipielt viktige saker for en enkelt raseklubb, bidra med støttevedtak.  

RU gir mandat til Felles Avlsråd (FA). FA er RUs fagorgan i felles kynologispørsmål. 

 

4. Samarbeid RU og styret i FKF 

Styret i FKF skal oversende alle spørsmål vedrørende raseklubbenes kynologiske ansvar til 

RU.  RUs beslutninger meddeles styret i FKF som overtar den videre saksbehandling hvis RU 

ønsker. 

 

Styrets vurdering: 
Styret i FKF har stor respekt for at RU selv skal sette rammer for den felles virksomhet 

raseklubbene driver og det forslag til mandat som RU har levert til årets Fuglehundting. Styret 

i FKF ser imidlertid at forslaget i stor grad beskriver status slik den var kort tid etter 

omstillingsprosessen i NKK var fullført og i mindre grad tar hensyn til dagens status og 

utfordringer. Med et som bakgrunn tillater styret i FKF seg å legge fram et mer tidsuavhengig 

forslag mer basert på lovene i NKK og FKFs nye lover. 
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Styrets innstilling:  
Styret i FKFs forlag til mandat for RU vedtas. 
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Sak 4 

Kontingent 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sak 4 Kontingent 

 
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr. 

medlem. 

 

Styrets innstilling: 

Medlemskontingenten for 2015 vedtas uendret. 
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Sak 5 

Budsjett 1.4.15-31.3.16 
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 BUDSJETT  FKF  01.04.2015 - 31.3.2016

Inntekter

Salg hefte fase I 8 000,00kr         

Salg hefte fase II 3 000,00kr         

Salg apportbevis 3 000,00kr         

Salg jaktprøveskjemaer 80 000,00kr       

Salg dommerpermer 14 000,00kr       

Håndbok prøveleder -kr                 

Sum salgsartikler 108 000,00kr     

Div. inntekter 60 000,00kr       

Medlemskontingent 220 000,00kr     

Renteinntekter drift 25 000,00kr       

Inntekter Norsk Derby 100 000,00kr     

Totale inntekter drift 513 000,00kr     

Utgifter

Innkjøp FKF-glass -kr                 

Innkjøp apportbevis -kr                 

Innkjøp jaktprøveskjemaer 49 000,00kr       

Infoperm og håndbok prøveledere -kr                 

Innkjøp instr.hefter Fase I -kr                 

Innkjøp instr.hefter Fase II -kr                 

Innkjøp dommerpermer -kr                 

Kontorhold 100 000,00kr     

Kjøp premier 25 000,00kr       

Div. utg./NJFF 15 000,00kr       

VM- støtte 25 000,00kr       

Utvikling FKF Internett 5 000,00kr         

Telefon 4 000,00kr         

Porto 3 000,00kr         

Forsikringspremier 10 000,00kr       

Fuglehundtinget 120 000,00kr     

Styremøter 60 000,00kr       

Komiteer 10 000,00kr       

Utlegg Jakthunddivisjonen 14 000,00kr       

Regnskapsmessig bistand årsoppgjør 5 000,00kr         

Diverse kostnader 15 000,00kr       

Bank og kortgebyrer (drift) 500,00kr           

Representasjon 50 000,00kr       

Sum utgifter 528 000,00kr     

Driftsresultat (15 000,00)kr     

Dommerfondet

Avg. dommerfondet 129 000,00kr     

Tilskudd dommerutd. NKK 375 000,00kr     

Samlet dommerfond 504 000,00kr     

Utgifter dommerutvalg 210 000,00kr     

Utgifter dommerutdanning 236 000,00kr     

Utgifter distriktskonferanser 63 000,00kr       

Samlet utgift dommerfond 509 000,00kr     

Driftsresultat dommerfondet (5 000,00)kr        
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Sak 6 

VALG 
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Sak 6.1 Valg  
 

Valgkomiteens innstilling til Fuglehundtinget 2015. 
 

Styret har i 2014/15 hatt følgende sammensetning og funksjonstid: 

 
Funksjon Navn Valgt første gang  
Leder Kjell Enberget 2008 På valg, tar gjenvalg 

Nestleder Nils B. Skaar 2008  Ikke på valg 

Styremedlem Robert Brenden 2012  Ikke på valg 

Styremedlem Trine Melheim 2013 På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Hans Einar Enoksen 2013 På valg, tar gjenvalg 

Vararepresentant Anders Lunde 2014 På valg, tar ikke gjenvalg 

Vararepresentant Rune Frankmoen 2014 På valg, tar ikke gjenvalg 

 

Revisor Geir Fløymo 2011 På valg, tar ikke gjenvalg 

Vararevisor Anne-Grethe Sætrang 2011 På valg, tar ikke gjenvalg 
 

Representant til NKK 

Jakthundkommite 

Kjell Enberget 2012 Ikke på valg 

 

Det er sendt et skriv til samtlige medlemsklubber og bedt om forslag på 

kandidater. 

Følgende forslag er kommet inn til valgkomiteen innen fristen 01.03.15: 

 

Styret: 

Kjell Enberget, på valg, foreslås gjenvalgt som leder av Norsk Pointer klub, 

Norsk Irsksetter klubb og valgkomiteen. 

Lisbeth Hårklau, ny, foreslås av Norsk Engelsksetterklubb og valgkomiteen. 

Hans E Enoksen, på valg, foreslås gjenvalgt av Harstad og Vesterålen FK, 

Norsk Irsksetterklubb og valgkomiteen. 

Arne Hovde, ny, foreslås av Norsk Pointerklub og Hedemark og Oppland FK. 

Birger Stene, ny, foreslås av Nordenfjelske FK. 

Tor Hartvig Bondø, ny, foreslås av Norsk Irsksetterklubb. 

Tore Paulshus, ny, foreslås av Agder FK, Vestfold FK og valgkomiteen. 

Anders Eide Hetlevik, ny, foreslås av valgkomiteen. 

 

Revisorer: 

Anne-Grete Sætrang, foreslås som revisor av valgkomiteen 

John Dahlen, foreslås som vararevisor av valgkomiteen 

 

Valgkomité: 

Anders Lunde, ny, foreslås av Norsk Vorstehhundklubb og valgkomiteen. 

Halvor Ramtoft, på valg, foreslås gjenvalgt, som vara av valgkomiteen. 
 

 

 

 

Valgkomiteen har konferert fysisk, pr. tlf. og e-post, og fremmer følgende 

innstilling: 
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Leder Kjell Enberget Gjenvalg 2 år Enstemmig innstilling 

Styremedlem Hans E. Enoksen Gjenvalg 2 år Enstemmig innstilling 

Styremedlem Tore Paulshus Ny i styret 2 år Enstemmig innstilling 

Vararepresentant Lisbeth Hårklau Ny vara 1 år Enstemmig innstilling 

Vararepresentant Anders Eide Hetlevik Ny vara 1 år Enstemmig innstilling 

Revisor Anne Grete Sætrang Gjenvalg 2 år Enstemmig innstilling 

Vararevisor John Dahlen Ny vara 2 år Enstemmig innstilling 

Valgkommitè Anders Lunde Nytt medlem 3 år Enstemmig innstilling 

Vara valgkom. Halvor Ramtoft Gjenvalg 1 år Enstemmig innstilling 

 

 

 

For valgkomiteen i FKF, 13.04.2015 

 

 

 Geir Heggertveit   Petter Elvestad   Cato M. Jonassen 
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Valgkomiteens (VK) innstilling til styresammensetning ved Fuglehundtinget 2015.04.23 

Av styrets 7 medlemmer (inkl vara) er 5 på valg. Av disse har 2 sagt seg villige til gjenvalg. 

VK har forsøkt å analysere styrets oppgaver og utfordringer i de nærmeste årene, samtidig 

som vi har erkjent at de mer daglige gjøremålene er mange og til dels svært arbeidskrevende. 

VK innehar selv tidligere erfaring fra styret og det har vært ført samtaler med medlemmer av 

dagens styre og styrets sekretær. I tillegg har VK fått innspill og synspunkter fra en rekke 

personer. 

I tillegg til alt godt eller vondt som beveger seg i fuglehundmiljøet og som styret må håndtere, 

kommer også forholdet til NKK og forholdene internt i NKK inn i vår vurdering.                                       

FKFs styre har gjennom de siste årene vært en dominerende pådriver for en stor og 

pågående omstillingsprosess i NKK. Dette omfatter intern organisering, omstilling av 

dominerende fokus på utstilling til også å omfatte jaktsiden og ikke minst arbeidet med å lage 

nye IT-system(er). Det er tydelig at NKK i dag er i kraftig endring. 

Det er altså i hovedtrekk disse interne FKF forhold og de fortsatte NKK utfordringer som 

danner grunnlag for VKs innstilling.  

Med bakgrunn i dette har VK følgende vurderinger bak sine forslag: 

Kjell Enberget som leder: Kjell har stor kunnskap om fuglehundmiljøet og en stor 

kontaktflate i dette. Han har gjennom sine år som leder vist at han kan ta både populære og 

upopulære beslutninger. Han har vært initiativtaker og er pådriver i prosesser i og rettet mot 

NKK, og i NKK-miljøet nyter han stor respekt og har stor påvirkningskraft. VK har vurdert 

det dit hen at han må fortsette som leder av styret også for å sikre prosessene i NKK. 

Hans Einar Enoksen som medlem: Hans er svært godt inne i en arbeidskrevende del av 

styrets arbeid, har en meget stor arbeidskapasitet og leverer det han skal - og godt og vel det. 

VK har vurdert at styret trenger Hans i en ny periode. 

Tore Paulshus som medlem: Tore er muligens ikke så godt kjent av alle, men har tidvis sittet 

i FKF-komiteer og er leder av Kontrollkomiteen i NKK. Han er utdannet jurist og sitter i dag 

som leder av alle advokatene i Deloitte i Norge og er sterk på forretningspraksis og løsning av 

vanskelige situasjoner. VK har sett det slik at det er en stor fordel med juridisk kunnskap i 

styret, og når dagens jurist forlater styret, er Tore en glimrende erstatter. VK legger også stor 

vekt på at Tore gjennom posisjonen i NKK som Kontrollkomiteens leder, kjenner NKK og 

NKKs lover, regler og delegeringer og kan bistå FKF i forholdet til NKK. 

Lisbeth Hårklau som varamedlem: Varamedlemmer til styret blir engasjert i styrets arbeid 

på lik linje med styremedlemmer. Varafunksjonen kommer først inn når det er avstemninger. 

Lisbeth har en lang historie med fuglehunder generelt, hun har en stor administrativ erfaring 

og, selv om hun ikke er veterinær av utdannelse og yrke, vil den medisinske utdannelsen og 

praksis opplagt tilføre styret kunnskap som kan være nyttig. VK føler også at det er en stor 

fordel at en kvinne kommer inn i et mannsdominert styre etter at Trine Melheim har valgt å gå 

ut. 

Anders Eide Hetlevik som varamedlem: Anders har en lang historie med fuglehunder, 

styreverv, leder av VFK, prøveleder og prøvedommer ved siden av sitt sivile yrke med 

lederansvar og mange medarbeidere. VK er opptatt av at styret tilføres nettopp denne 

praktiske kunnskap, erfaring og arbeidskapasitet som Anders står for. 

 

VK mener at det over begrunnede forslag, sett i samband med de styremedlemmer som 

ikke er på valg og styrets sekretær, best vil kunne ivareta medlemmenes interesser i 

framtiden. 

 

Oslo 24.04 2015 

 

Geir Heggertveit                                     Cato Jonassen                                  Petter Elvestad                                   
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Lover for 

Fuglehundklubbenes Forbund 
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Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965. 
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund 9/6 2012.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4/12 2012. 

 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser 

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som 

pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.  

 

FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 

beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 

selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 

interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs 

lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.  

 

FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, 

kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og 

strihåret, weimaraner langhåret og korthåret. 

 

FKF har verneting i Oslo. 

 

§1-2 Formål 

FKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder. Avl av hunder skal skje i ønsket retning både når det gjelder 

rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar. 

FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund 

i Norge. 
FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ 

Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold 

og avl. 

FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK. 

 

§1-3 Definisjoner 

Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 

Fuglehundtinget. 

Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er 

medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er 

medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF 

gjør. 

Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter 

forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 

vedtatte instrukser. 

Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 

medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg i 

et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. 

Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. 

 

FKFs organer: 
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- Fuglehundtinget 

- Ekstraordinært Fuglehundting 

- Styret 

- Valgkomite 

- Medlemsklubber 

 

§1-4 Tilknytning og organisering 

FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 

beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.  

 

Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 

enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. 

 

Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 

beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 

rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.  

Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 

som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF 

endre på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i 

FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1. 

 

FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning 

av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  

 

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette 

 

§2-1 Medlemskap 

Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i 

samsvar med FKFs og NKKs lovmal. 

NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget 

regelverk. 

 

Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte 

FKFs og NKKs virksomhet. 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder, 

kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. 

Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for 

Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at 

FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal 

medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha 

anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmene. 

 

Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 

raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for 

rasene betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier, 

championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF. 

 

FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk. 

 

§2-2 Medlemskontingent 
Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget. 

Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med 
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den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av 

klubbens årsmøte. 

 

§2-3 Medlemsplikter 

Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å 

følge FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. 

 

 §2-4 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i FKF opphører ved: 

a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. 

Utmeldingen har virkning fra årsskiftet. 

b) Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem 

dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at 

Fuglehundtinget fattet sitt vedtak. 

c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik 

måte at det må antas å skade FKFs eller NKKs anseelse utad. 

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine 

rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben 

skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.  

Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og alle 

hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og 

eierrettigheter. 

 

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 

Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes FKF – medlemsklubb i FKF kan ikke selvstendig 

bringe saker etter NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK. 

 

§2-6 NKK Representantskapsmøte 
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs 

styre har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og 

valg til NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs 

styre, som sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS 

stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.  

 

2.7 – Habilitet 

Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene 

på Fuglehundtinget plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det 

tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, utvalg 

og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i. 

 

Kapitel 3 – Organisasjon 

 

§3-1 Høyeste myndighet  
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6. 

 

Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 

av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om 

oppløsning av FKF (som krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 

avgjøres av Fuglehundtinget.  
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I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 

stemmerett.  

 

Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 

 

Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 

direkte eller ved fullmakt. 

 

§3-2 Møte- og stemmerett 
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har 

møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver 

påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i 

Fuglehundtinget og personene er valgbare til verv i FKF. 

 

Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.  

 

Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 

talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF kan 

møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber. 

 

Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 

stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

 

§3 -3 Innkalling 

Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig 

saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.  

Med innkallelsen skal følge: 

- Dagsorden. 

- Årsberetning.  

- Regnskap med revisors beretning. 
 

 - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende innen 1. mars. 

- Budsjett for neste år. 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende 

innen 1. mars. 

 

§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 

Fuglehundtingets oppgaver er å: 

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle styrets årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 

 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.  

g) Godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år. 
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- Nestleder for 2 år. 

- 3 styremedlemmer for 2 år. 

- 2 varamedlemmer for 1 år. 

- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.  

- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra 

valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved 

første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har 

fungert lengst, er valgkomiteens leder. 

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i FKF. 

 

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved 

valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller tillitsvalgte 

trekker seg. 

 

§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting 

Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det. 

Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 6 

klubber og 20 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber. 

 

Møtet holdes innen 8 uker.  

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til 

saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg. 

 

Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.  

 

Kapitel 4 Styret 

 

§4-1 Styret  

Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene. 

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret 

sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 

føres protokoll over styremøtene.  

  

§4-3 Styrets oppgaver  
Styrets oppgaver er å: 

- Lede FKF mellom Fuglehundtingene. 

- Avholde Fuglehundting. 

- Drive FKF i samsvar med FKFs formål. 

- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget. 

- Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg 

og komiteer. 

- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen. 

- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret. 

Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget 
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§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. 

 

§5-2 Revisor  

Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til Fuglehundtinget.  

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

  

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft 

på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

  

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke 

Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.  
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