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Til FKF's medlemsklubber           

 

INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2016 
 
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Hotel Clarion Collection Tollboden i 

Drammen (bestilling av overnatting skjer til FKF – se nedenfor.) 

 

Lørdag 11. juni kl 09:00 . 

 

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

være FKF i hende senest 

lørdag 22.  mai 2016. 

 

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: 

- Høystatusløp lavland. 

- Status apport på jaktprøver. 

 

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

påmeldingsfristen  22. mai rettes til Helene B. Olsen, kursansvarlig Clarion Collection Hotel 

Tollboden,  tlf. direkte: 32 80 51 42 , epost:  booking.tollboden@choice.no  

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

søndag. 
 

Praktisk informasjon: 

 

Tidsplan fredag 10. juni: 
1600  Innsjekking 

1700-2000 Temamøte  

2000-  Enkel bespisning. 

 

Tidsplan lørdag 11. juni: 

0800-0830 Frokost 

0900-1230 Fuglehundtinget 

1300 -1345 Lunsj 

1400-1800  Fuglehundtinget fortsetter 

2000            Festmiddag 

 

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 

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. 

mailto:booking.tollboden@choice.no
http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
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Priseksempler pr. person i enkeltrom: 
 

Alt. 1: Ankomst  fredag – avreise søndag  etter frokost enk.rom   kr 2.330,- 

Alt. 2: Ankomst lørdag – avreise søndag etter frokost enk.rom   kr 1.630,- 

Alt. 3: Dagpakke for ikke boende       kr    525,-   

Alt. 4: Middag fredag           kr   395,- 

Alt. 5: Jubileumsmiddag lørdag for ikke boende     kr   400,-    

 

Alt. 1 inkluderer: 

- Overnatting 2 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom. 

- Lunsjbuffet 

- Kaffe/te hele dagen. 

- Festmiddag lørdag. 

 

Alt. 2 inkluderer: 

- Overnatting 1 døgn i enkeltrom m/frokost 

- Møterom 

- Lunsjbuffet 

- Kaffe/te  hele dagen 

- Festmiddag lørdag 

 

Dagpakke: 

- Møterom 

- Kaffe hele dagen 

- Lunsjbuffet 

 

Ønskes det andre alternativer, vennligst ta kontakt med undertegnede. 

  

Vang H. . mai 2016 

 

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 1 

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

mailto:ellenbd@online.no
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        ANTALL STEMMER    
 

                                 FUGLEHUNDTINGET 2016   
 

 

 Klubb                       Medl. 2015          Stemmer____ 

  1. Norsk Breton Klubb 982 10 

  2.       Norsk Engelsksetterklubb 2250 23 

  3. Norsk Gordonsetter Klub 1855 19 

  4.  Norsk Irsksetterklubb 1520 16 

  5.  Norsk Münsterländer Klub 388 4 

  6.  Norsk Pointerklub 868 9 

  7.  Norsk Vorstehhundklubb 1492 15 

  8.       Norsk Weimaraner Klubb 96 1 

  9.       Agder FK 171 2 

10.   Gudbrandsdal FK 90 1 

11.  Hallingdal FK 123 2 

12.  Harstad og Vesterålen FK 140 2 

13.  Hedmark og Oppland FK 579 6 

14.  Inn-Trøndelag FK 390 4 

15.  Midt-Troms FK 128 2 

16.  Møre og Romsdal FK  128 2 

17.  Namdal FK 195 2 

18.  Nordenfjeldske FK 467 5 

19.  Nord-Troms FK 53 1 

20,      Ofoten FK 56 1 

21.      Randsfjord FK 101 2 

22.  Rogaland FK  234 3 

23.  Romerike FK  217 3 

24.  Salten FK 105 2 

25.  Telemark FK 261 3 

26.  Tromsø FK 77 1 

27.  Vest-Finnmark FK 176 2 

28.  Vestfold FK 391 4 

29.  Vestlandets FK 321 4 

30.  Østerdal FK 197 2 

31.  Østfold FK 296 3 

Tilsammen 14.347 156 

 

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

medlemmer. 

 

Samarbeidende klubber: 

Vefsn JFF Fg., Bodø JFF Fg., Rana JFF Fg., Buskerud JFF Fg., Sør-Varanger JFF Fg., Vadsø 

JFF Fg. og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa. 

 

Summen antall medlemmer for foregående år var til sammen 14.768. 
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET  

11. juni 2016 
 

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

innkallingen og sakslisten. 

 

 
1. Årsberetning         s.  7 

 

2. Regnskap pr. 31.3.2016        s. 35 

 

3. Forelagte saker med styrets innstiling:  

 

 3.1. Organisering av høystatusløp lavland    s. 39 

 3.2. Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem s. 39 

         i FKF.          

 3.3. Endring av FKFs lover §3-4 Fuglehundtingets oppgaver pkt. h) s. 41 

3.4 Endring av sak 3.7 fra Fuglehundtinget 2015 –  

             Nytt DogWebArra program      s. 42 

 

4. Kontingent år 2017        s. 45 

   

5. Budsjett 2016-2017        s. 47 

 

6. Valg           s. 49 
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Sak 1 

Årsberetning 

 

 

FUGLEHUNDKLUBBENES  FORBUND`S  49.  DRIFTSÅR 

         ÅRSBERETNING  FOR  PERIODEN  13. JUNI 2015 – 11. JUNI 2016 

 

1. 

Styrets sammensetning:         

     
Leder                                       Kjell Enberget 

Nestleder                                 Nils B. Skaar 

Styremedlemmer                      Hans Einar Enoksen 

Tore Paulshus 

     Robert Brenden 

                                                   

Varamedlemmer                     Lisbeth Hårklau 

                                                 Anders Eide Hetlevik 

 

Revisor                                    Anne-Grethe Sætrang 

 

Valgkomite:                        Petter Elvestad 

     Geir Heggertveit 

   Anders Lunde 

Varamedlem:    Halvor Ramtoft 

 

Utstillingsutvalg                  Anne-Grethe Sætrang 

      

 

Raseutvalg                          Sammensatt av representantene fra raseklubbene. 

                                           Leder 2015: Robert Gill 

 

Dommerutvalg:   Reidar Nilsen (leder) 

Odd Harald Sørbøen (ber seg fritatt fra 1.2.16. Konsulent 

ved behov). 

     Fredrik Walby 

     Nils B. Skaar (FKF-styrets rep.) 

 

    

Dommerutvalg apport (DUA) Bjørn Larsen (leder) 

     Arild Walter Hansen 

                        Kenneth Ressem 

 

Fra 1.1.2016:    Arild Walter Hansen (leder) 

     Walter A. Paulsen 

     Alexander Kristiansen 

     Robert Brenden (FKF-styrets rep.) 

Samordningsutvalg   

Fuglehundprøver 
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Lavland:    Roar Karlsen (leder) 

     Gry Eriksen  

     Petter Skaug 

     Elisabeth Haukaas Bjerke (ny) 

     Arild Skeivik 

    

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen (leder) 

     Lars Kristoffersen 

     Idar Langmyr 

 

Søndre Nordland   Steinar Høgaas (leder) 

     Bjørn Grane (ny) 

     Frank Øvrewall 

     Arthur Abelsen 

 

Midt-Norge    Rune Tyvold (ny) (leder) 

     Tove Irene Løvås 

     Roy Allan Skaret 

     

Syd-Øst (nytt):   Oddgeir Andersen (leder) 

     Arnfinn Berntsen 

     Petter Skaug 

 

 Syd-Vest                                            Helen Jetmundsen (leder)                  

                                                    Rune Halvorsen Staddeland (ny) 

                                                    Halvor Ramtoft 

  

Kontakt VM                        Elisabeth Kallevig 

 

JD :  

FKF`s representant   :       Tore Paulshus   

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 

Fra 1.1.2016:    Marianne Sagstad (leder) 

     Kåre Norum 
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     Ingrid Margrethe Bjåen 

Komiteen for 

Apportens framtid:   Robert Brenden 

     Pål Anders Wang 

     Stein Helge Østerli 

     Håvard Dekkerhus 

 

Kongsvold/Hjerkinn                  

Komiteen                                 Robert Brenden 

     Fredrik Aalerud 

     John Berge 

     Olaf Dobloug 

 

Samarbeidskomiteen               Ellen B. Dobloug   (prøver) 

FKF-NKK-NJF:                      Anne Grete Sætrang   (utstillinger)                                           

                                Arild Visdal (NEKF)   

                                                 Roar Lundby (NJFF) 

                                                 Stein Wahlstrøm (NHKF) 

 

 

FCI:  

Stående fuglehunder :      Elisabeth Kallevig 

 

 Kontinentale stående 

fuglehunder             :       Lorenzo Wiese-Hansen 

     

 

 

2. MØTEVIRKSOMHET   

 

I perioden frem til 1. mai er det avholdt 11 styremøter.  Møtene er avholdt som telefonmøter, 

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

157saker. 

 

Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter: 

 Ordinært Fuglehundting ble holdt i Alta  13. juni 2015. 

 Ordinært RS/NKK på Gardermoen 7.-8. november 2015. 

 Dommerkonferanse apport ble avholdt på Malungen Gjestegård 5.-7.6.15 

 Dommerkonferanse ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen 21.-22.1.16 

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

Samordningsutvalgene, Statskog og Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark. 

 Forhandlinger med Statskog og Holaker-familien om Kongsvold/Hjerkinn-terrengene 

er gjennomført og kontraktene er reforhandlet og underskrevet. 

 Samarbeidsavtalene med NJFF-avdelingene er underskrevet slik som vedtatt på 

Fuglehundtinget 2015. 

 FKF var representert i bisettelsen etter Johan B. Steen. 

 

Følgende høringer har vært gjennomført i perioden: 

 

 Evaluering Høystatusløp Lavland. 

 Høring Nye DogWeb Arra 10.3.15 (FKF) 

 Høring Nettvettpolicy 9.12.15 (FKF) 

 Høring NJFF-avtale NKK 12.3.16 (NKK) 
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 Høring/kommentarer Apport (FKF) 30.3.16 

 

 

 

  

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, Telemark 

Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets 

Fuglehundklub, Østerdal Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Vestfold 

Fuglehundklubb. 

 

I alt 31 medlemsklubber som representerer  14.347  medlemmer. 

 

Fuglehundgrupper med samarbeidsavtale: 

Buskerud JFF, Vefsn JFF, Sør-Varanger JFF, Bodø JFF, Rana JFF, Vadsø JFF og Tromsø 

Hundeklubb 

 

 

4.  INFORMASJON OM STYRETS ARBEID      

    

Styret i FKF har utarbeidet noen instrukser for å lette arbeidet internt i styret, saksbehandling 

til Fuglehundtinget og NKK RS. 

 

Arbeidsinstruks for styret i FKF 

Formål/hensikt  

Instruksen skal sikre at styret i FKF følger de rutiner som er besluttet i forbindelse med 

styrearbeid og saksbehandling. Dette innebefatter saker som skal behandles på mail, 

styremøter og Fuglehundtinget. Instruksen tar også for seg Habilitet, Taushetsplikt og 

Protokolltilførsel. Instruksen skal signeres av leder, nestleder, styremedlemmer, vare 

representanter første møte etter fuglehundtinget hvert år. Styret  har også opprettet en visuell 

fremdriftsplan for å kvalitetssikre at arbeidsoppgaver blir utført, og innfor den tid som avtalt. 

A Hetlevik har vært ansvarlig for drift av plan. 

 

Arbeidsinstruks for saksbehandling til NKK RS 

Formål/hensikt 

Instruksen skal sikre at styret i FKF følger de rutiner/lover som er besluttet i forbindelse med 

saksbehandling til NKK RS. 

 

Utover fastsatte møter, fysisk – Skype eller på telefon, har det også i denne perioden vært 

flere saker har hatt en slik karakter at de kjapt 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. 

Samarbeidet med NKKs administrasjon har fortsatt et forbedringspotensial. Dette gjelder både 

tidsbruk, kvalitet på arbeidet og etterlevelse av tidligere fattede vedtak. Maillister er fortsatt 

ikke rettet opp i forhold til ny organisering og feil adressering av post medfører mye 

ekstraarbeid og forvirring hos våre medlemmer.  



11 

 

FKF prøver å være en positiv bidragsyter til NKKs arbeid både når det gjelder å stille med 

kompetente tillitsvalgte samt å komme med konstruktive hundefaglige og organisatoriske 

innspill og bidrag. 

 

NKK HS kan etter styrets mening ha bedre kontakt med FKFs styre i saker som berører vår 

sektor. Dette oppfyller bedre kravet om delegering til lavest mulig praktiske nivå. 

 

 

5 ØKONOMI                          
 

Regnskapet for 01.04.15 – 31.3.16 viser et underskudd på kr 40.566,-.   Budsjettet var på et 

overskudd på kr 2.500,-.  FKF har i mars 2016 utbetalt kr 353.000,- i støtte til 17 klubber når 

det gjelder dommerutdanning og etterutdanning dommere for 2015.    FKF mottok fra NKK i 

mars 2016 kr 370.000,- som bidrag til utdanning- og etterutdanning dommere for 2015. NKK 

har fått oversendt en dokumentasjon over løpende kostnader til utdanning- og etterutdanning 

dommere for 2015 som viste et beløp på kr  854.200,-. 

 

 

6 AKTIVITETER                                              

 

6.1 FASTE OPPGAVER         

Forbundets 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,  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 2015-2016:  

   

 

Kjell Enberget 

 Leder av FKF. 

 Kontaktperson mot NKK/NJK. 

 FKFs representant i NJK. 

 Organisasjon. 

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

 

Nils B Skaar 

 Nestleder FKF. 

 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg. (FKF DU) 

 Kvalitetssikring Høystatusløp. 

 Treningsavtale med SKK  

 

 

Hans E Enoksen  

 Samordningsutvalget fuglehundprøver. 

 Saksansvarlig terminlister. 

 Instruktørutdannelse Fase I, II & III. 

 Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram». 
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 Styrets representant i raseutvalget (FKF RU) 

 

 

Robert Brenden 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur. 

 Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 Saksansvarlig VM 

 Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA) 

 Leder for utvalg Apport som ble oppnevnt på FT 2015 

 

Tore Paulshus 

 Saksansvarlig for styrets strategiarbeid 

 Medlem av JD 

 Treningsavtale med SKK 

 Juridiske forhold 

 

Lisbeth Hårklau 

 Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

 Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden» 

 Styrets utstillingsansvarlige 

 

Anders Eide Hellevik 

 Nettsiden til FKF (Overlapper med Hans) 

 Saksansvarlig NKK saker 

 Ansvar for fremdriftsplan 

 

Ellen B. Dobloug 

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

 

JD :  

FKF`s representant   :       Tore Paulshus 

                                                    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 
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Kongsvold/Hjerkinn                  

Komiteen                                 Olaf Dobloug 

Jon Berge 

Fredrik Aalerud 

     Robert Brenden 

 

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 og 

kvalitetssikringen av CACIT-prøver de siste årene, men vi har fortsatt litt jobb igjen før vi er 

der vi ønsker.  

 

Under styrebehandlingen av terminlistene for 2016 ble anbefalingene fra 

samordningsutvalgene fulgt i sin helhet. Det har vært noen utfordringer i SU Midt-Norge. 

FKF vil i samarbeide med SU Midt-Norge gjennomføre et dialogmøte våren 2016 med 

arrangørene i regionen. Totalt var det kommet inn 57 søknader om tildeling av Cacit. 50 av 

disse ble innvilget slik: 

 

Prøve Tildelt CACIT Antall CACIT Søknader om 

CACIT 

Vinter 25 25 31 

Høst 19 19 20 

Lavland 5 5 5 

Skog 1 1 1 

Sum 50 50 57 

Samtlige CACIT tildelt. 

 

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. Det var en arrangør som IKKE fikk godkjent sin skogsfuglprøve for 2016 på 

grunn av manglende betaling og rapportering til FKF over to år.  

 

 

 

6.2 ÅRSBERETNING FASTE  UTVALG                                        

 

Utstillingsutvalget  

                                                                                                                                    
Utvalget i 2015 har bestått av Anne-Grethe Sætrang.  

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

ønsker å få med gruppe 7 på sine utstillinger i 2017, 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. Det er allikevel 

noen klubber som er sene og ikke alle søkere har forstått at de må søke FKF og ikke rett til 

NKK. 

 

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

2015. En gjennomgang av disse rapportskjemaene viser at det er fortsatt er en liten 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, med unntak av engelsk setter. 

 

Etter fjorårets reduksjon i antall søkere som fikk ja kom det inn færre søknader for 2017. 

Årets søkere hadde godt med deltakere på sine utstillinger i 2015.  Søknadene var jevnt 

fordelt geografisk og alle søkere fikk godkjent sin søknad av RU. Et par arrangører flyttet sin 

utstilling til ny dato slik at det ikke ble flere utstillinger i samme geografiske område 

samtidig. 

 

Geografisk fordeling og antall utstillinger ser nå ut til å være passende for rasene til  FKF’s 

medlemsklubber. Antall utstillinger i 2017 øker med 4 i forhold til 2015. Økningen skyldes 

flere Rasespesialer fra våre egne raseklubber. 

                      

       

Årsmelding for Dommerutvalget i FKF 2015 – 2016      
 
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 

2015 

- Utdanning av nye dommere 

- Kongsvold 1 august 2015 

- Autorisasjonsprøve på Kongsvold august 2015 

- Finansiering dommerutdanning. 

- Uttak av dommere til høystatusløp 2016. 

- Behandlet diverse saker som tilhører FKF DU 

 

Møtevirksomhet 

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

bruk av e-post, telefon og skypemøter. 

 

Sentral dommerkonferanse2016. 

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 inn en del 

interessante saker og problemstillinger som ble satt sammen til et underlag for konferansen. 

Dette ble sendt ut til LD som samlet dommerne og representanter for de forskjellige LD 

møttes på Gardermoen nå i Januar. Referat fra konferansen er sendt ut.    

 

Behovet for en årlig sentral konferanse har også tidligere vært diskutert. Det viser seg at det er 

manglende entusiasme til å sende inn aktuelle oppgaver men når forsamlingen møtes viser det 

seg at engasjementet absolutt er tilstede. Hvis  konferanser skal videreføres i denne form, er vi 

avhengige av innspill fra dommerne.  I år uten sentral konferanse kan det være et alternativ at 

FKF DU framstille materiell til samlinger i regi av LD. 
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Utdanning av nye dommere: 

1. Autorisasjonsprøven på Kongsvold med Hjerkinn fjellstue som hovedkvarter. 

Innkvarteringen fungerte også i år etter FKF DU sin mening utmerket med hyggelig 

betjening, god mat og praktiske rom. Hjerkinn Fjellstue blir også verter for oss i 2016. 

Det møtte 16 kandidater og 13 bestod prøven. 

Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som tidligere. 

Foruten 4 personer fra DU deltok Kjell Enberget, Sigmund Nyborg, Svein Oddvar 

Hansen, Rune Frankmoen, Christian Sletbakk, Jørn Tore Karlsen, Olav Schrøder, Ole 

Hagen, Iver Svare og 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 1 med samme hovedkvarter som autorisasjonsprøven. 

Det møtte 10 kandidater som alle var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale 

dommerutvalg. 7 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 autorisasjonsprøven. 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 med en viss rullering fra de forskjellige DU. Instruktører i 2015 var 

Kjell Enberget, Sigmund Nyborg, Bjørnar Boneng, Christian Sletbakk, Jørn Tore 

Karlsen 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 2015 370 000,- fra NKK til dommerutdanning. Til sammenligning betaler FKFs 

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

 

Uttak av dommere til høystatusløp 2016. 

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 februar. NM vinter var klar 

i desember. 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. 

 

Odd Harald Sørbøen 

På dommerkonferansen 2016 ble Odd Harald ble takket og klappet av for sin strålende innsats 

etter mange produktive år i DU, det ble en morsom og følelsesladet seanse hvor de rundt han 

hadde mange gode ord å komme med. «Som forsvarstale framstod han selv som at han ikke 

hadde gjort mer enn det måtte forventes av han» Mulig han har rett i det men det skal bli 

vanskelig å finne noen som klarer å fylle hans sko videre. Han har heldigvis sagt seg villig til 

å utføre oppdrag som måtte pålegges han bare det ikke stilles harde tidsfrister, noe vi er veldig 

takknemlig for. Inntil videre avventes det med å finne en erstatter.  
 

 

Dommerutvalg Apport (DUA)    

Det har vært henvendelse fra dommerutvalg apport til FKF om behov for nytt medlem i 

utvalget når leder nå ville ha avløsning. FKF har jobbet med flere kandidater og nytt medlem 
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er foreslått. 

Nytt av året er at det nå fra NKK sin side er tilrettelagt for Fullkombinert prøver i Arra. 

Resultatene registreres både på apport og felt og total premien blir liggende inne på hundens 

resultater i Dog Web. 

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

Til sammen har det vært innrapportert 18 prøver over til sammen 28 dager med apport, men 

det var planlagt en økning i antall fullkombinertprøver, 10 prøver mot 6 i foregående år (43 

starter, 2 premierte). Dessverre ble 6 prøver avlyst. 

 

Prøvene i 2015 viser igjen en økning (+10%) med 760 starter mot 681 registrerte starter i 

2014. Dette er fordelt på 17 raser. Av disse klarte 495 å oppnå premiering, som igjen gir en i 

premieringsprosent på 65% (61% i 2014,65% i 2013, 72% i 2012).  

Det er fremdeles de kontinentale rasene som er mest tallrike til start, men det er en markant 

økning i deltakelse også fra de engelske rasene. 

(S=Ant.starter, P=Premierte)  

 

RASE S P % RASE S P % 

Engelsk setter 20 8 40 Langhår Vorsteh 13 12 92 

Irsk Setter 31 17 55 Korthår Vorsteh 169 103 61 

Gordon Setter 50 21 42 Strihår Vorsteh 181 166 91 

Pointer 37 15 40 Korthår Weimaraner 23 4 17 

Braque du 

Bourbonais 

6 4 66 Drentse Patrisje 

Langhår weimaraner 

2 

4 

0 

2 

0 

50 

Ung. Vizla  

Korthår Ung.Vizla 

Strih. Ung.Vizla 

8 

22 

2 

2 

13 

0 

25 

59 

0 

Grosser 

Münsterländer  

16 

 

5 

 

31 

 

Breton 57 34 59 Kleiner Münsterländer   121 90 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 2015. 

 

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

utvidet med flere nye medlemmer. 13 nye hunder klarte 30 poeng i 2015. 

 

Det er 3 dommerelever som er i gang med utdanning.  

 

BUDSJETT 2016 

Dommerutdanning/reise for sensor    8.000,- 

 
 

6.3 RAPPORTER FRA ANDRE – KOMITEER      

 

Derbykomiteen  

Medlemmer i Derbykomiteen i 2015 har vore Kåre Norum, Marianne Sagstad og Odd Harald 

Sørbøen.  

Me har hatt møte på Skype og fortløpande kontakt over e-post og telefon. Samarbeidet i 

komiteen har fungert svært bra og oppgåvene har vore fordelt på medlemmene. Tidlegare har 

ei av oppgåvene til teknisk arrangør vore å ta i mot og registrere kvalifiserte deltakarar fram 

mot konkurransen. I år tok me denne jobben sjølve til dels fordi det då vart berre ein 

«arrangør» deltakarane skulle forhalde seg til. Om dette skal vidareførast må derbykomiteen 

ta stilling til før annonser for 2016 blir utarbeidd. Det fører med seg ein god del jobb og ikkje 

minst mange e-postar og telefonsamtalar . 
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Me mista ein sponsor dette året. Det vart jobba med å skaffe nye utan at me lykkast heilt. 

Sponsorar har vore Eukanuba, Provit, Bolig & Eiendomsutvikling AS og Låsservice AS i 

Bergen. Dei to fyrste har i tillegg til pengestøtte også levert forpremiar til premierte likeeins 

sørga for dommargåver. Dei var sjølve tilstades og ordna reklamemateriell og deltok også på 

premieutdeling. Dette er sponsorar som er imøtekomande, me får rask respons og viktig 

pengestøtte. Eukanuba stilte i god tradisjon med foredragshaldar(ar) på torsdag kveld. Me 

fekk eit interessant foredrag av Elisabeth og Asgeir Bjerke som tok for seg «Fuglehund – 

Lykkepille med pels». Låssevice AS ga oss ein moderne elektronisk dørlås som vart premie til 

nr 2 i konkurransen. Me har også i fleire år vorte «sponsa» av Aakervik Kjøtt i form av eit 

stort fat med spekemat til glede for komiteen og derbydommarane.  

I fleire år har det vorte kjøpt klistremerker og pins av JB reklame. Her er det ein sterk auke i 

pris i tillegg til at firmaet har dårleg rutine for utsending og ikkje minst registrering av 

innbetalingar noko som resulterte i inkassovarsel sjølv om fakturaen var betalt til rett tid. Finn 

ein annan leverandør!! Pokalar, porselenskrus og vasar er kjøpt hjå Direkte-Premiar AS og 

Håndverksatelier DU A/S. I mange år er det Svein Borgen som har vore kontakt mot DUB. 

Stor takk for det!! Lageret av krus var nede på eit minimum og dette er «fyllt» opp noko som 

viser i reknskapen.  

 

Nettsider og facebook er viktige informasjonsmedia. I år har me hatt eit svært godt samarbeid 

med IT ansvarleg for FKF sidene (og FB) Hans Einar Enoksen. Alltid kjapp attendemelding 

og nødvendig informasjon har vorte lagt ut omgåande. Under arrangementet vart info lagt ut 

på nettsidene både til FKF og teknisk arrangør NVK. I tillegg er Kåre Norum er sett opp som 

administrator av FB sidene og han sørga for fortløpande info der. Under finala vart førebels 

«dreiebok» med bilete lagt ut direkte på FB. På den måten kom resultatet etter kvart slepp ut 

samstundes som dommarane sette i gang neste par. Dette var tydeleg populært då 6100 

forskjellige personar følgde med på FB.  

 

Det var 356 påmeldte i år som er ein liten nedgang i forhold til 2014. Derimot var det 126 

som klarte kvalifiseringskravet, som er ein solid oppgang. Mest alle rasar viser framgang. (sjå 

diagram). Dette ga teknisk arrangør utfordring i forhold til VK partia då det er begrensing på  

deltakarantalet til maks 200 startande på Hjerkinn/Kongsvoll terrenga.110 kvalifiserte stilte til 

start fredag morgon dvs 6 parti. Noko mindre (vanskelegare) fugl gjorde til at det berre vart 

12 premierte i kvalifiseringa og 4 i semifinale. Finala vart dømt av Tore Kallekleiv og Øyvind 

Eriksen. Det vart observert heller lite fugl i starten, men etterkvart fekk dei fleste sjansen og 

det vart ei spennande finale med 4 premierte til slutt.  

Mange takk til dommarar i kvalifisering, semifinale og finale for godt utført jobb. 

 

 

Fagkomiteer (FK) FKF: 

 

Fuglehundklubbenes FK for høyfjell- og lavlandsprøver.        

Komiteen har bestått av: 

Petter Elvestad 

Nils B Skaar 

Iver Melby. 

 

Komiteen har behandlet 6 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. 
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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 – 2015: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Interesse for / angrep på sau 5 3 3 0 1 

Interesse for / angrep på rein 2 1 0 2 1 

Uønsket adferd mot annen hund 2 6 2 3 3 

Klage på dommer / dommeravgjørelse 0 1 0 3 2 

Rapport på deltager 0 0 1 2 0 

 

Komiteen har hatt enstemmig innstilling i alle saker som er behandlet i 2015. En av komiteens 

medlemmer meldte seg inhabil i en sak. 

 

 

FKF’s fagkomite for skogsfuglprøver   

 

Komiteen har bestått av: 

Tore Kallekleiv 

Jon Ivar Søhus. 

 

Komiteen har behandlet 3 saker der brudd på jaktprøvereglene har forekommet. 

Vi har etter beste evne forsøkt å behandle sakene i hht gjeldende lovverk på de resp områder. 

Regelbruddene fordelte seg slik: 

-2 saker der hund viste interesse for sau 

-1 sak der deltaker viste uhøvisk opptreden overfor dommer 

 

Komiteen har vært enstemmig i sine innstillinger. 

 

 

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 2015. 

 

 

 

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen        
                           

Komiteen har bestått av  

Robert Brenden, leder 

Fredrik Aalerud 

John Berge 

Olaf Dobloug 

 

Komiteen har fått 2 nye medlemmer i 2015. Petter Elvestad gikk ut når han ble valgt inn i 

NKK sitt HS. Dem 2 nye medlemmene er Jon Berge og Olaf Dobloug. Komiteen består nå av 

disse 2 i tillegg til Fredrik Aalerud og Robert Brenden, leder og rep fra FKF styre. 

Det har vært et aktivt år for komiteen mellom FKF’s sine RS med flere viktige møter og 

avtaler som skulle landes. Det er nå inngått nye avtaler med Statskog, 2015-2018, med små 
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endringer. Ny avtale er også inngått for den privat eide delen av Gåvålia med Nathalie 

Holaker. Denne avtalen gjelder fra 2016 til 2025. Siste avtale er nå på plass mellom FKF og 

Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre. Denne ble utsatt med dispensasjon  i 2015, siden 

Nasjonalparkstyre ikke fikk tid til møte før prøvesesongen startet i 2015. FKF hadde da purret 

på møte flere ganger før dispensasjon ble gitt. 

 

Nasjonalparkstyre innkalte til møte 20.11.15 alle involverte parter vedrørende områdene FKF 

disponerer for å kunne gjennomføre sin virksomhet med dommerutdanning og jaktprøver på 

Kongsvold/Hjerkinn. Dette var et viktig møte der møtedeltakere var: 

Trond Berger (Statskog), Robert Brenden (FKF), John Berge (FKF), Olaf Dobloug (FKF), Jo 

Halgunset 

(Dovrefjell FHK)Line Andersen (FMOP), Eli Grete Nisja (Oppdal kommune), Bernhard 

Svendsgard 

(Dovre kommune), Arne Johs Mortensen (SNO), Lars Børve og Carl S Bjurstedt 

(nasjonalparkforvaltere) 

 

Alle innkalte møtte til møtet og FKF fikk lagt frem sitt budskap og viktigheten for å ivareta 

områdene vi disponerer på Hjerkinn/Kongsvold. Det var enighet om at FKF hadde tatt tak i 

forskjellige ting fra forrige referat og at dersom det ikke kom frem noe nytt under møtet så 

ville Nasjonalparkstyre gi ny kontrakt basert på den forrige. Det ble fra Fylkesmannen v/Line 

Andersen visst til høring vedrørende vern av Hjerkinn Skytefelt, 2 forslag som skal bli ferdig 

før sommeren 2016. Disse forslagene kan påvirke Snøheimvegen og deler av Stroplsjødalen, 

innerst av Kolla Kaldvella og Nygstughø Syd terrengene. Høringer ligger ute på 

Fylkesmannen sine sider. Referatet i sin helhet ligger under FKF’s sin hjemmeside, H/K 

Komiteen. FKF forklarte viktigheten med å beholde terrengene og har fulgt dette opp i ettertid 

med møter med Fylkesmannen v/Line Andersen. Det ble også drøftet alternative terrenger 

dersom FKF skulle miste deler av sine terrenger vedrørende Verneplan for Hjerkinn Skytefelt. 

 

FKF stilte spørsmål til Nasjonalparkstyre om fremtidig kontinuitet med avtalene. 

Nasjonalparkstyre v/Bjurstedt kunne informere om at det nå ble nye 3 år på nåværende 

grunnlag. Videre vil det bli gitt tillatelser for fire og fire år normalt. Løpende evaluering, men 

det må nok oppstå uforutsette negative konsekvenser om det ikke skal fortsette i følge 

Nasjonalparkstyre v/Bjurstedt. 

Dette er positivt for FKF og viser at et godt samarbeid gir grunnlag for langsiktig planlegging. 

Komiteen påpeker viktigheten for alle deltakere og arrangører å lese seg opp på nye avtaler, 

referat og forholde seg til enhver tid gjeldende regler og kontrakter.  

Det nye med disse avtalene er at det nå er direkte kontrakter mellom FKF som eget forbund 

og utleierne.  

H/K Komiteen takker for tilliten i året som har gått. 

.  

 

. 

6.4  JAKTPRØVER OG  KVALITETSIKRING 

 

Kvalitetssikring jaktprøver 2015    

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

grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til terminlisteoppsett. Styret gir 

hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding etter siste terminlisteoppsett noe som kan 

være til nytte for det videre arbeidet i hvert enkelt SU. Det legges opp til et fysisk møte med 

klubbene som sokner til SU midt-Norge da dette er en region med mange lokale 

jaktprøvearrangører i tillegg til at flere raseklubber har sine arrangement her. Det kan dermed 

bli mange som ønsker å arrangere jaktprøver samme helg. 
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Rapporteringen fra jaktprøvearrangører til FKF og betaling til dommerutdanningsfondet 

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

ekstraarbeid. En arrangør som til tross for gjentatte purringer ikke betalte eller rapporterte 

mistet retten til å arrangere jaktprøve i 2016.   

 

 

6.5 FKF INTERNETT OG I ”FUGLEHUNDEN”         

  

      

Internett 

Internettsidene har også 1 2015 vært driftet gjennom Istudio, et selskap som driver med slike 

tjenestene, inkludert supporttjenester.  

Nettsiden er oppgradert til Joomla 3.5 og mobilvennlig utgave. 

Webansvarlig har vært Anders Eide Hetlevik. 

Nettsidens domene er som før www.fuglehundklubbenesforbund.no  

 

FKF sider i Fuglehunden     

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

valkomité, er noe av spalteplassen FKF har til rådighet i «Fuglehunden» avsatt til fast stoff i 

de 6 nummer som utkommer årlig, - dette er frister for kåring av Årets Unghund og 

NorgesCup samt offentliggjøring av resultatet, resymé fra årets Fuglehundting og referat fra 

høstens Kongsvoll 1 kurs og autorisasjonsprøven bare for å nevne noe. 

 

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

tar gjerne mot innlegg fra skrivekyndige medlemmer.  Først og fremst er vi interessert i tema 

som mange kan være opptatt av og som kan være informativt for alle.  Innlegg kan 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.  

 

Vi ser en positiv utvikling i antall Fase I og II kurs etter ny ordning som er arrangert i 

2015-2016. Tilbakemeldingene er veldig positive og kursene holdes fortsatt på et 

lavbudsjett nivå. 

 

                                                     

            Aversjonsdressur                                                        

                                                                                                                                  

Systemet med aversjonsdressur har fungert godt også i 2015, men det er en nedgang 

på antall testede hunder både hos FKF og NJFF totalt.  

 

Det er satt i gang en vasking av registrerte instruktører i NJFF og en del av 

instruktørene som er tilsluttet FKF er også satt passive pga av manglende oppdatering,  

som mange andre instruktører i NJFF. Etter vaskingen startet har FKF nå kun 90 

registrerte instruktører med godkjent oppdatering og samarbeidsavtale med FKF. I fjor 

var antallet 130. Dette er litt urovekkende med tanke på nedgangen på testede hunder 

også. FKF anbefaler at alle som er tilskrevet og ønsker det tar å gjennomfører 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
mailto:ellenbd@online.no
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oppdateringskurset. Vi trenger alle instruktører for å gi et best mulig tilbud til 

hundeeiere over hele landet. 

 
  

 Sum ant Sum ant   

 1. gangs bevis fornyete 

bevis 

Samlet % av alle 

Stående 

fuglehunder 

956 824 1780 60,1 

Apporterende 

hunder jakt 

57 28 85 2,9 

Drivende hunder, 

jakt 

311 301 612 20,7 

Spisshunder jakt 160 94 254 8,6 

Sum rase 

jakthunder 

1484 1247 2731 92,2 

Andre hunderaser 96 42 138 4,7 

Blandingshunder 76 16 92 3,1 

Samlet alle hunder 1656 1305 2961 100 

 

 

FKF sine instruktører har i alt testet 993  hunder og det er bare NJFF sine instruktører 

som har testet flere hunder. Det er en nedgang på 356 hunder dette året for FKF sine 

instruktører, men ser vi det opp mot registrerte hunder i 2013 og 2014 så kan dette 

være en naturlig svingning. Prosentvis så er andelen av testede  stående fuglehunder 

stabil på ca 60 % av totalt testede hunder i NJFF. NJFF har også en nedgang i antall 

utstedte bevis for 2015. NJFF mener det er en kombinasjon av manglende rapportering 

og en svak nedgang som resulterer i mindre utdelte bevis.  

I 2015 er det ikke gjennomført felles møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur, men 

NJFF hadde en samling på Flå med alle fylkesinstruktører der FKF v/Robert Brenden 

var invitert som observatør. Der ble selve utførelsen av aversjonsdressuren diskutert 

og likhet for utdanningsmodellen mellom NJFF sine grunnkurs og FKF sitt Fase 1 

kurs. Utdanning og oppfølging er godt ivaretatt mellom NJFF og FKF vedrørende 

aversjonsdressur. Uklarheter internt i NJFF vedrørende likhet på grunnkursene ble 

oppklart under samlingen og samarbeidet fungerer meget godt. 

                                                                                                                      

 

 

                

     Prosentuell fordeling over utstedte prøvebevis    

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stående fuglehunder 61,3 62,8 61,9 59,8 61,3 61,9 61,5 59,7 60,1 

Apporterende hunder 
jakt 

2,2 2,8 1,8 1,9 3,3 2,8 3,4 2,3 2,9 

Drivende hunder, jakt 18,5 17,3 20,2 19,1 18,2 17,7 19,6 20 20,7 

Spisshunder jakt 10,3 9,2 10,5 12,5 9,9 10,2 8,5 9,1 8,6 

Sum rase jakthunder 92,3 92,1 94,4 93,3 92,7 92,6 93 91,1 92,2 

Andre hunderaser 5,2 4,8 3,4 3,9 4,8 4,8 4,2 5,5 4,7 

Blandingshunder 2,5 3,1 2,3 2,8 2,5 2,7 2,8 3,4 3,1 

Sum antall  3510 4471 5032 5506 4838 4353 4092 4214 2961 
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 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 daværende BIT-representant fra gruppe 7, Terje Tvedt. 

Møtet avdekket at arbeidet 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. 

 

Rapport for 2015-2016: 

 

BIT-representant gr.7 

Det er utnevnt ny BIT-representant for gruppe 7 på RU-møte 21/1-16. Ny representant 

er Håkon A Myhra. Representanten har foreløpig deltatt på ett BIT-møte.  

 

Bruker nivå: 

«Min side» i NKK skal oppgraderes, slik at den er kompatibel med lesebrett og 

smarttelefoner. Dette er besluttet i BIT-møte og godkjent av styringsgruppen for 

NKK-IT. 

 

NKK-IT jobber også med en rapportgenerator for å hente ut statistikker på en enklere 

måte. 

 

 

Jaktprøver: 

Styret i FKF har utnevnt en arbeidsgruppe som har ansvaret for utvikling av nytt 

jaktprøveprogram, og i denne gruppen er det en representant fra RU. 

 Det ble på Fuglehundtinget 2015 vedtatt at gruppen skulle lage kravspesifikasjoner for 

nytt jaktprøveprogram som skulle kvalitetssikres og sendes ut på anbud til flere 

leverandører. Dette godtok ikke NKK da vi er nødt til å benytte deres leverandører for 

slike system. RU er informert om dette. 

 

Gruppen har derfor sendt dette som egen sak inn til BIT gruppen: 

 

 

 
 

Fuglehundklubbenes Forbund 

Hans Einar Enoksen 

Leder DogWeb Arra gruppen i FKF 

henoksen@hotmail.com 

92404764 

            

           19.2.2016 

 

BIT Gr. 7 

NKK-IT 

 

Søknad om midler til utvikling av jaktprøveprogram for fuglehundprøver og 

elektronisk på melding. 

mailto:henoksen@hotmail.com
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1. Søknad om midler til utvikling av nytt jaktprøveprogram for fuglehundprøver. 

Det å arrangere en fuglehundprøve er både en omfattende og tidkrevende jobb. Derfor 

var det nettopp arrangørene av fuglehundprøver som først tok i bruk IT som 

hjelpemiddel til sine arrangementer. Det er nå faktisk over 30 år siden den første IT-

prøven så dagens lys i Norge.  

I dag bruker alle fuglehundklubber/lokale Jeger og Fiskeforeninger IT som 

hjelpemiddel til sine arrangement. De er helt avhengig av at dette programmet 

fungerer under selve arrangementet for at de skal være i stand til å avvikle prøven på 

en forsvarlig måte. 

Det produktet som benyttes i dag bygger på databaseteknologi så langt tilbake som 

2002. Dette er teknologi som har sine klare begrensninger, spesielt knyttet til 

påbygninger/utvidelser som har vært nødvendig opp gjennom årene. Vi opererer 

derfor i dag med en base som for lengst har nådd taket, og hvor det ikke lenger er rom 

for videreutvikling. Samtidig er den driftsmessig så ustabil at den har vært årsak til 

flere søvnløse netter for prøvearrangører over det ganske land. 

Det produktet vi startet med i 2002 var heller ikke spesielt utviklet for 

fuglehundprøver, men var et generelt program for jaktprøver. Det å arrangere prøver 

for harehund, elghund og fuglehund er imidlertid så totalt forskjellig at det har vært 

helt umulig å videreutvikle programmet i en felles retning for disse prøvegrenene. Det 

har derfor vært nødvendig med egne påbygninger for den enkelte prøvegren, noe som 

igjen har satt klare rammer til hva som har blitt gjort.  

Vi som driver med fuglehund er avhengig av å oppdatere produktet når 

jaktprøvereglene for fuglehundprøver revideres hvert 5. år.  

I tillegg skjer det at skjemaet som blir brukt under bedømmelsen er gjenstand for 

endring når raseklubbene vil ha mer informasjon om de forskjellige egenskaper. Dette 

krever også endringer i dataprogrammet, men det er ingen garanti for at dette kan bli 

gjort i dagens produkt. Vi har flere ganger opplevd at dette er vanskelig og tidkrevende 

og følgelig kostbart, og er en løsning av begrenset varighet. 

Samtidig har vi store problemer med å korrigere feil som har oppstått i produktet. Det 

har i årenes løp oppstått et behov for å kunne ta ut statistikk basert på de data som 

registreres i etterkant av et arrangement. Vi har imidlertid store problem med å kunne 

bruke disse statistikkene slik vi ønsker da data forsvinner uten noe fast mønster etter at 

de er registrert fra arrangør. Spesielt gjelder dette data som blir brukt av FKFs 

dommerutvalg. 

Det jaktprøveprogrammet vi har i dag låser oss derfor fra videreutvikling og 

forbedring av brukeropplevelsen. Programmet blir derfor ofte et problem for en 

arrangør i stedet for en positiv opplevelse som letter selve gjennomføringen. Vi føler 

tiden er overmoden, og at det nå er helt nødvendig at det utvikles et nytt produkt. Et 

produkt som tilfredsstiller dagens krav til teknologi og brukeropplevelse, og som 

derfor gir arrangøren det hjelpemiddelet som er nødvendig og som de virkelig 

fortjener. 

 

 

2. Søknad om midler til utvikling av applikasjon/smartwebløsning for påmelding til 

NKKs aktiviteter. 

Fuglehundklubbenes Forbund ønsker å utvikle en applikasjon/smartwebløsning for 

påmelding til NKKs aktiviteter for Smartphone. Det skal være mulig å melde seg på 

NKKs aktiviteter med samme valgmuligheter som i «Min Side». NKKs 

samarbeidspartner Origin A/S har muligheter for å utvikle slike løsninger. 

Forslag: 

Fuglehundklubbenes Forbund foreslår at det øremerkes midler og settes ned en 
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arbeidsgruppe med representanter fra de ulike miljøene i NKK som innhenter et tilbud 

fra Origin for utvikling av en slik løsning. Fuglehundklubbenes Forbund, som har 

laget et forslag til løsning, leder gruppen sammen med NKK-IT. 

Se vedlegg for innhold i applikasjon/smartwebløsning: 

1. Innhold påmeldingsapplikasjon/smartwebløsning. 

 

(Dette forslaget gjelder for jaktprøver, men funksjoner til andre aktiviteter må også 

inn i løsningen via en eventuell arbeidsgruppe) 

 

3. Reforhandling av «Avtale om bruk av elektronisk påmelding i Dog Arra hos Norsk 

Kennel Klub (NKK). Pr. 05.12.2008» 

NKK ønsker at all medlemsaktivitet skal gå gjennom «Min side» på NKKs nettside 

med de tjenestene som er tilgjengelig på «Min side». Medlemsadministrasjon, 

registrering av valpekull, eierskifte, rekvisisjoner, helse, søknader om 

championat/titler osv, i tillegg til påmeldinger til aktiviteter. FKF støtter dette ønsket 

fra NKK, men for å få alle medlemmer, klubber og forbund til å bruke alle tjenestene 

må «Avtalen for elektronisk påmelding i Dog Arra» endres i takt med datautviklingen 

ellers i samfunnet.  

Det er to grunner til at tjenesten ikke blir benyttet av vårt forbund: 

1. Slik avtalen er i dag har ikke arrangørene for det største forbundet i NKK økonomi 

til å benytte seg av tjenesten, da den krever 6,5% av startavgiften i tillegg til 

aktivitetsavgiften. De fleste våre fuglehundprøver går med et lite overskudd. Det 

utgjør en forskjell fra 42kr til 72 kr i avgift per hund. Når det er 200-400 startende 

hunder på noen arrangement er dette store ekstrautgifter på 6000-12000kr som 

ikke er nødvendig med valg av andre løsninger. 

2. Pengene går inn til en konto hos NKK som administrerer pengene for klubbene. 

Dette er uheldig da klubbene må bruke av påmeldingsavgiften fortløpende uten 

mer administrasjon. Her må vi be NKK om å overføre penger. 

Når vi ser nærmere på avtalen skjønner vi ikke hvorfor NKK må få pengene på sin 

konto for så å administrere de videre til klubbene. Pengene kan gå direkte til 

arrangøren og NKK kan etter at arrangementet er anerkjent sende faktura på 

aktivtetsavgiften, slik de gjør det i dag.  Avgiften på 6,5 % ser ut som går til å dekke 

administrasjonens arbeid med påmeldingsavgiften, - noe de ikke trenger om det hadde 

vært valgt andre løsninger.  

 

Konklusjon: 

Fuglehundklubbenes Forbund ønsker at «Avtale om bruk av elektronisk 

påmelding i DogArra hos Norsk Kennel Klub (NKK). Pr. 05.12.2008» 

reforhandles. 
 

Se vedlegg: 

1. Innhold påmeldings Applikasjon/smartwebløsning 

2.Forslag til endringer i avtalen 

3.Forslag til ny avtale. 

 

Antall vedlegg 3. 

 

Vennlig hilsen 

Hans Einar Enoksen 
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Hans Einar Enoksen 

Leder DogWeb Arra gruppen i FKF 

Fuglehundklubbenes Forbund 

henoksen@hotmail.com 

92404764 

 

Konklusjon etter BIT-og Styringsgruppemøte i NKK-IT: 

 

1. Søknad om midler til utvikling av nytt jaktprøveprogram for 

fuglehundprøver. 

Styringsgruppen i NKK-IT har besluttet at arbeidsgruppen «Nytt jaktprøveprogram 

i FKF» sender kravspesifikasjonene til NKK-IT for innhenting av anbud fra deres 

samarbeidspartner Origin A/S. Anbudet skal være NKK HS i hende til HS-møte i 

mai. (Muntlig status kan gis under Fuglehundtinget) 

 

Status: Spesifikasjonene er klare og midler til nytt jaktprøveprogram blir 

behandlet i NKK HS møte i august 2016. Dersom HS tildeler midler til dette er det 

realistisk å nå målsettingen om å ta dette i bruk høsten 2017. 

 

2. Søknad om midler til utvikling av applikasjon/smartwebløsning for 

påmelding til NKKs aktiviteter. 

Denne saken ble ikke behandlet da flertallet ville gå for at «Min side» i NKK skal 

oppgraderes, slik at den er kompatibel med lesebrett og smarttelefoner. Det vil si at 

vi i fremtiden kan utføre medlemsadministrasjon, registrering av valpekull, 

eierskifte, rekvisisjoner, helse, søknader om championat/titler osv, i tillegg til 

påmeldinger til aktiviteter via lesebrett og smarttelefoner. Arbeidsgruppen 

avventer derfor denne applikasjon/smartwebløsningen i påventa av resultatet av 

oppdateringen av funksjonene i «Min side». 

 

Status: Oppgradering av Min Side er vedtatt av NKK HS og vil bli gjennomført så 

fort som mulig. 

 

3. Reforhandling av «Avtale om bruk av elektronisk påmelding i Dog Arra hos 

Norsk Kennel Klub (NKK). Pr. 05.12.2008» 

Denne avtalen ble besluttet reforhandlet og NKK-IT som skal se på om det er 

muligheter for reduksjon av avgiften på 6,5%. Det ligger muligheter her for at det 

kan bli en reduksjon ned til 2-3%. Det vil i praksis si en økning på ca. 10 kr per 

UK/AK start og ca. 11 kr per VK start. Dette kan eventuelt for fremtiden innhentes 

med at startavgiftene økes tilsvarende. 

 

Status: NKK HS valgte i styremøtet i mai og opprettholde 6,5% fordi denne er en 

stor inntekt for NKK. FKF vil jobbe videre for å få endret dette til et akseptabelt 

nivå. 

 

Registrering valper (eierskifter, og lignende): 

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

NKK administrasjonen utfører jobben. 

 

Helse: 

NESK har arbeidet med Norsk Kennel Klub for å endre uttrekksfilene som vil gi oss 

mer informasjon om rasen vår. Blant annet er det etablert funksjonalitet for å 

mailto:henoksen@hotmail.com
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frigenerere avkom etter frie foreldre for PRA. 

 

Medlemsopplysninger: 

Ingen endringer i perioden  

 

Utstilling: 

 Ingen endringer i perioden 

 

Hovedtrekk: 
Det er i perioden utnevnt ny BIT-representant og brukernivået for «min side» skal 

oppgraderes til dagen teknologi for lesebrett og smarttelefoner. Det er sendt inn anbud 

via NKK-IT for nytt jaktprøveprogram og det jobbes med reforhandling av avtale for 

elektronisk påmelding til jaktprøver og utstilling. NKK-IT jobber også med en 

rapportgenerator for å hente ut statistikker på en enklere måte. 

 

 

Kvalitetssikring høystatusløp 2015  

Også i 2015 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. 

 

NM-lavland hadde i 2015 en utfordring med antall partier første dag. Et ekstraterreng 

løste dette problemet. Arrangøren Hed-Opp FK fikk kritikk fra flere deltagere for ikke 

å ha informert i terminlista at siste oppnådde premie på lavland måtte angis ved 

påmelding. Styret i FKF ser at dette ville ha lettet arrangørens arbeid, men er av den 

prinsipielle oppfatning at også deltager har et ansvar for å sette seg inn i sine plikter 

både ved påmelding og ute i felt. 

 

Blysaken 

Det var en viss spenning om Direktoratet for Naturforvaltning rakk å få gjennomført 

alle høringer og endringer etter at det var vedtatt at blyforbudet skulle opphøres i 2015. 

Nytt regelverk kom på plass før fuglejakten startet og for første gang kunne jegerne 

reise på fuglejakt med bly siden blyforbudet ble innført. FKF anbefaler alle jegere å 

sette seg godt inn i det nye regelverket som også har en del begrensninger vedrørende 

bruk av blyhagl, både på arter og områder. 

        

VM i Serbia i 2015  - arrangert av Sveits 

Sveits var teknisk arrangør av VM, men terrengene ligger i Serbia, nærmere bestemt 

rundt Nis-områdene. Norge har vært med her før og dette regnes som noen av de aller 

beste områdene i Europa på vill rapphøns. Her er det gammelt landbruk med 

hest/muldyr og kjerre som er det mest vanlige til driften av jordene. Lite 

sprøytemiddel og stor variasjon fra jordlapp til jordlapp gir gode kantsoner og skjul for 

rapphøns som det er mye av i disse områdene. Dette skulle vi også få oppleve i år og 

det virket som det var mer rapphøns i år enn sist VM var i Serbia. 

Opprop om morgenen er som tidligere, men den norske lagledelsen og en del deltakere 

er nå blitt vant med dette og funne seg litt mer til rette med laaang ventetid på 
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morgenen. En rekker som regel en til to gode kaffe kopper før det begynner å skje så 

mye. Dette er helt normalt og noe vi må tilpasse oss til, ser det ut som. 

Norges representanter til VM 2015 var som følger: 

 

Britiske lag: 

 P Frierfjordens Rossi/Tommy Nilsen 

 P Boelsgaards A Bloom/Tommy Nilsen 

 IS Red Garlics Pralin/Ulrik Myrhaug 

 ES Heggårds Engo/Vidar Antonsen 

 

Kontinentale: 

 SV Speldragets Golddigger/Randi Schulze 

 KV Tiurjegerens Cassius/Robert Brenden 

 KV Caput Altum Basile/Robert Brenden 

 Reserve: Quick Step/Randi Schulze 

 

St. Huberts (damer): 

  Golddigger/ Randi Schulze 

 

St. Hubertus (herrer): 

 KV Basile/Robert Brenden 

 IS Pralin/Ulrik Myrhaug 

Reserve: P Rossi/Tommy Nilsen 

 

Lagledere: 

 Lorenzo Wiese Hansen - kontinentale 

  Elisabeth Kallevig - britiske 

 

Alle deltakerne var i år kommet ned og var med i innledende konkurranse som heter 

Middelhavscup. Det var unormalt kjølig disse 2 dagene og temperaturer helt nede i 8-

10 grader om morgenen med sur vind og regn. Dette trodde vi skulle passe oss godt, 

men ingen ble premiert første dag. Erfaringen fra treningen og dag 1 med mye borrer 

som hang fast over alt i pelsen på setterne, gjorde til at det var iherdig klipping av pels 

om kvelden. Dette var en skikkelig utfordring for hunder med mye pels.  Dag 2 ble to 

av de norske hundene premiert, P Boelsgaard's A Bloom til Tommy Nilsen fikk Good. 

Og Red Garlic's Pralin til Ulrik Myrhaug fikk Very Good. 

 

Det viser til egen VM side på FB, opprettet av FKF, for detaljerte opplysninger om 

premierte land og hunder under VM. 

I selve VM konkurransen ble været bedre og varmere, men en del av den norske 

delegasjonen som lå på hoved hotellet startet VM sterkt redusert etter å ha blitt dårlige 

(matforgiftet) dagene før VM. Tross dette så fikk de norske hundene igjen visst at de 

kan plukke premier her også, men i år klarte vi ikke å hente medaljer. 

  

Dag 1 i VM: Kun 1 av de norske klarte å få premie. KV Tiurjegerens Solo (Cassius) til 

Robert Brenden fikk en Good. Det ble en god dag for de Nordiske landene der 

Christine Due og Tommy Wingren med hver sin flotte Excellent toppet denne dagen. 

St.Hubertus som er praktisk jakt over din egen hund med hagle og felling går i mellom 

dag 1 og dag 2 i VM individuelt og lag. Ingen av de norske deltakerne fikk felling i år 

og dermed ingen premierte. Men Danmark v/ Poul Waldemar Nielsen tok nok en 

medalje, denne gangen sølv. Han har fra før 3 gull og 1 bronse. Denne gangen med 

lånt hagle igjen fra en av de norske deltakerne. Han fikk sterk konkurranse i finalen av 

to italienere, der den ene fikk to fellinger. Italia tok gull og bronse. Randi Schulze var 

den eneste fra Norge på damesiden og måtte ha felling for å bli premiert. Hun fikk 
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ikke felling, men en høy poengsum av dommerne. Et fantastisk St.Hubert med mye 

fugl. Nordiske deltakere har bevist at denne konkurranseformen er noe vi hevder oss i 

med flere Verdensmestere og sterke medaljer siste 15 årene. 

 

Dag 2 av VM resulterte i to nye premier til de norske hundene. KV Caput Altum 

Basile til Robert Brenden fikk Very Good. Det samme gjorde P Frierfjordens Rossi til 

Tommy Nilsen. 

 

Oppsummert VM 2015:  
3 premierte hunder i VM og 2 i Middelhavscupen, ingen i St. Hubertus i år. Dette er 

igjen gode resultater og viser at satsingen på VM gjør at vi er med på premielistene år 

etter år. Stilen er strengt bedømt i VM og noen nordiske hunder mister topp premiene 

pga av stil. 

Terrengene i Serbia er fantastiske. Store områder med vekselbruk. Enorme mengder 

med vill rapphøns, men de vet også å ta vare på seg selv så til tider svært vanskelig å 

spikre dem. Vi håper disse områdene forblir slik de er i mange år fremover til glede for 

fuglehundentusiaster. 

 

VM 2016 blir i Danmark på Nord-Jylland med start 21. oktober. Regner med at Norge 

klarer å stille med toppa lag og deltakere i alle grener dette året. 

 

 

 

 

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET) 2015:  

Teknisk arrangør Norsk Pointerklub 

Finaledommere  Rune Frankmoen og Arild Dahl 

Vinnerlag 

 

Vinner av Høyfjellspokalen 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Pointer 

 

Eidemlia’s Dallas T 

E/F: Henry J. Espeset 
 

Pointnics E I Point  

E: Marianne Pedersen/Ole Ingebrigtsen 

F: Ole Ingebrigtsen 

 

Østgløtten’s Sifo 

E/F: Christian Narmo 

 

NM INDIVIDUELT HØST 2015  

Teknisk arrangør Norsk Pointerklub 

Finaledommere  Iver Svare og Sigmund Nyborg 
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Finaleresultat  1. Pr.  

P Eidemlia’s Dallas T 

E/F: Henry J. Espeset 

2. Pr.  

ES Tiurfoten’s Tilde 

E: Hege og Dag Kleven 

F: Dag Kleven 

3. Pr. 

P Pointnic’s E I Point 

E: Marianne Pedersen/Ole Ingebrigtsen 

F: Ole Ingebrigtsen 

 

4. Pr.  

ES Vindølas F-Maiden 

E: Kine Spets og Kurt Høvik 

F: Kurt Høvik 

 

 

 
 
 

NM SKOG 2015:   

Teknisk arrangør Norsk Vorstehhundklubb 

Finaledommere  Stein Sorknes, Bjarne Engen og Morten Riise 

Finaleresultat  1. VK NM finale 

IS Furunakkens Balto 

E/F: Geir Haugen og Tonje Ervju 

2. VK NM finale 

SV Speldragets F Golddigger 

E/F: Randi Schulze 

 

NORSK DERBY 2015:   

Teknisk arrangør Norsk Vorstehhundklubb 

Finaledommere  Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv 

Finaleresultat  Nr. 1 Norsk Derby finale  

ES Berkjestølen`s Doha 

E/F: Tom Petter Johansen 

 

Nr. 2 Norsk Derby finale 

P Eidemlia`s Kein 

E/F: Finn Larssen 
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Nr. 3 Norsk Derby finale  

P Rokkomborres A Mim 

E/F: Bjørn Solheim 

 

Nr.4 Norsk Derby finale 

GS Sarabakks Lucifer 

E/F: Lars Ådne Arnesen 

 

UNGHUND GRAND PRIX 2015: 

Teknisk arrangør Telemark Fuglehundklubb 

Finaledommere  Mikkel S Lyngar og Svein Borgen 

Finaleresultat  Nr. 1 Unghnd Grand Prix 

ES Strådalen`s Hi-Klass Kiddo 

E/F: Steinar Loe 

Nr. 2 Unghnd Grand Prix 

ES Pippa Av Skåpleinun 

E/F: Siri K Sjurseth 

Nr. 3 Unghnd Grand Prix 

KV Rugdelias X av Lykke 

E/F: Ole-Erik Furuheim 

Nr. 4 Unghnd Grand Prix 

GS Tøfteaasen`s Pia 

E/F: Robert Aas/Johan Ulrik Aas 

Nr. 5 Unghnd Grand Prix 

ES Kongsvoldrypas Ariel 

E/F: Svein H Strømsnæs/Hege Mejdel 

Nr. 6 Unghnd Grand Prix 

ES Synnerdalens Lykke 

E/F: Katrin Gonsholt/Svein Tore Kittilsen 

 

NM-LAG LAVLAND 2015:   

Teknisk arrangør Hed-Opp Fuglehundklubb 

Finaledommere  Robert Karsen Gill og Jan Ståle Ulvin 

Vinnerlag 

 

Vinner av Lavlandsfatet 
 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Irsksetter Klubben 
 

IS Red Garlics Pralin 

E/F: Ulrik Myrhaug og Christel Dyngeland 

IS Imingens Lk Non Stop 
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E/F: Stein Jørgensen 

IS J-Tyfon av Kjærringholm 

E/F: Rune Magnussen 

 
 
 

NM LAVLAND 2015: 

Teknisk arrangør Hed-Opp Fuglehundklubb 

Finaledommere  Olav Andreas Schrøder og Kjell Enberget 

Finaleresultat  1. VK m/CACIT NM finale 

ES Hågakollen`s Vixen 

E/F: Yngve Kleppang 

 

2. VK res. CACIT NM finale  
IS H-Frøya Av Kjerringholm 

E/F: Hans og Siri Simensen 

 

3. VK NM finale 

IS Red Garlic`s Juicy Fruit 

E/F: Agneta Andersson  
 

4. VK NM finale 

ES Vindølas Dn Murphy 

E/F: Kjetil Nordby 

 
 
 
 
 

FORUS OPEN 2015: 

Teknisk arrangør Vestfold fuglehundklubb 

Finaledommere Arne Abel-Lunde og Thore Langerud 

Finaleresultat 1. Pr Forus Open 
KV Sognexpressen`s Kzb Nikita 

E/F: Robert Brenden 

 

2. Pr Forus Open 

ES Valera`s Østavind 

E/F: Randi Halvorsen/Rune Magnussen  

 

3. Pr Forus Open  
ES Peppa Av Skåpleinun 

E/F: Siri K. og Bjørn Sjurseth 
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4. Pr Forus Open 

P Prick 

E/F: Per Gustav Zakariassen 

 

 

SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2016   

Teknisk arrangør Vestlandets Fuglehundklubb og  

Agder Fuglehundklubb 

Finaledommere  Svein Erik Bowitz og Knut Steinar Skiple 

Finaleresultat  1. pr UKK 

B Jerpesetra’s Lala 

E/F: Axel Klausen 

2. pr. UKK 

ES Uræd’s Thea 

E/F: Morten Soltvedt 

3. pr UKK 

ES Flørli’s Zlatan 

E/F: Gisle Eriksen 

 

 

 

NM LAG VINTER 2016: 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Finaledommere  Robert Colbjørnsen og Nils B Skaar 

Vinnerlag 

Vinner av Vinterpokalen 

 

 

Øvrige deltakere på finalelaget 

Irsksetter 

IS US Tixi  

E: Hege Olsen F: Andreas Bjørn 

 

IS Imingens Pr Prince E/F: Trond K Karlsen 

IS G-Tjikkom E/F: Ronny Jørgensen 

 

 
 

 

 

NM VINTER 2016: 

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 

Finaledommere  Jørn-Tore Karlsen og Fredrik Walby 

Finaleresultat  1 VK NM finale  
IS Imingens Pr Prince 

E/F: Trond K Karlsen 
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2 VK NM finale 

ES Sørbølfjellet’s Zizou 

E:Erik Hjelmås Lien F: Tord Lien 

 

 
 
 

Arctic Cup 2016   

Teknisk arrangør Vest-Finnmark Fuglehundklubb 

Finaledommere  Odd Harald Sørbøen og Bård Johansen 

Finaleresultat  

 

 

 

 

 

 

  

1. pr P Jimsrypa’s Ios 

E/F: Ole Espen Ingebrigtsen 

2. pr KV Sognexpressen’s Lna Sikka 

E: Ingar Olsen/F:Christine Karlsen 

3. pr B Enja Av Sáráhkká 

E/F: Øyvind Bjørklund 

4. ES Sølnkletten’s Raa 

E/F: Ole Birger Stav 

5. B Vakkuniva-Tarzan:s Ts Marta 

E/F: Knut Haugen 

6. ES Lundefjellet’s Dj Hi-Tec 

E/F: Ørjan Kjørstad 

 

 

Vinner av NORGES CUP 2015:  

1.PR 47  Poeng 

Hundens Navn: P Eidemlia’s Dallas T 

Reg nr: NO49847/11 

Født: 13.03.2011 

Klasse: VK  

Hundens mor: Lytingfjellet’s D-Lille My 

Hundens far: Jimsrypa’s Jeger 

Eier: Henry J. Espeset 
 

2.PR  33 Poeng 

HundensNavn: P Pointnic’s E I Point 

Regnr: 13647/07  

Født:  07.03.2007 

Klasse: VK  

Hundens mor: Pointnic’s Chanti 

Hundens far: Jutevatnets Radar 

Eier: Marianne Pedersen/Ole Ingebrigtsen 
 

3.PR 33 Poeng (en start mer enn nr. 2) 

HundensNavn: B Raunakkens Cox 

Regnr: NO34111/10 

Født: 01.02.2010 

Klasse: VK 

Hundensmor: Raunakkens Ta Roma Røvarlægg 

Hundensfar: Velvet Dei Fiorindo 

Eier: Nils B. Skaar 
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ÅRETS UNGHUND 2015: 

1.PR  13 Poeng 

Hundens Navn: ES Berkjestølen’s Doha 

Reg nr:  NO31834/14 

Født:  02.01.2014 

Klasse: UK  

Hundens mor: Berkjestølen’s Messi 

Hundens far: Berkjestølen’s Alfa 

Eier: Tom Petter Johansen 
 

2.PR  11 Poeng 
Hundens Navn: P Eidemlias Kein 

Regnr NO33811/14  

Født: 18.11.2014 

Klasse: UK 

Hundens mor: Eidemlias Raya 

Hundens far: Eidemlias Dano 

Eier: Finn Larssen 
 

3.PR   8 Poeng 

Hundens Navn: GS Sarabakks Lucifer 

Reg nr: NO37736/14 

Født: 07.04.2014 

Klasse: UK 

Hundens mor: Faksfjellet’s Terra 

Hundens far: Egon 

Eier: Lars Ådne Arnesen 
 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 9. mai 2016 

 

 

 

 Hans Einar Enoksen                  Kjell Enberget    Nils B. Skaar      

           

           Tore Paulshus                                 Robert Brenden 
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Sak 2 

Regnskap 01.04.15-31.3.2016 
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Konto navn
2015 - 2016 2014 - 2015  Budsjett   2015-

2016 

3101 FKF Salg Håndbok Fase I 10 000,00               7 200,00                 8 000,00            

3102 FKF Salg Håndbok Fase II 9 200,00                 400,00                     3 000,00            

3105 FKF Salg Apportbevis 5 205,00                 2 445,00                 3 000,00            

3106 FKF Salg Jaktprøveskjemaer 86 757,40               85 950,00               80 000,00          

3107 FKF Salg Dommerpermer 11 180,00               14 170,00               14 000,00          

Salgsinntekt sum 122 342,40             110 165,00             108 000,00       

3300 Momskompensasjon 69 709,00               -                           -                      

3900 Diverse inntekter 3 334,00                 36 431,00               60 000,00          

3901 FKF Avg. Dommerutdanningsfondet 133 894,45             127 739,00             129 000,00        

3902 FKF Medlemskontingent 226 950,00             220 875,00             220 000,00        

3903 Norsk Derby 78 443,15               94 635,00               100 000,00        

3905 Salg Håndbok prøveledere -                           -                           -                      

3906 Aktiviteter Kongsvold 14 950,00               -                           -                      

3910 NKK Bidrag dommerutdanning 370 000,00             404 263,00             375 000,00        

Annen driftsinntekt sum 897 280,60             883 943,00             884 000,00       

4301 FKF Innkjøp apportbevis -1 621,00                -2 400,00                -                      

4302 FKF Innkjøp Jaktprøveskjemaer -59 682,00              -28 453,00              -49 000,00        

4303 FKF Innkjøp Instr.Hefter Fase I -8 907,62                -8 920,12                -                      

4304 FKF Innkjøp Instr.Hefter Fase II -5 324,13                -9 492,13                -                      

4307 FKF Innkjøp til Håndbok prøveledere -8 347,00                -                           -                      

4309 FKF Innkjøp dommerpermer -                           -8 214,00                -                      

Varekostnad sum -83 881,75             -57 479,25             -49 000,00        

6005 Avskrivning gullmerker -                           -5 599,00                -                      

6006 Avskrivning Instruksjonshefter -                           -2 286,00                -                      

Avskrivninger sum -                           -7 885,00                -                      

6801 FKF Kontorhold (driftskostnader) -137 969,00           -84 043,70              -105 000,00      

6802 FKF Kjøp av premier (driftskostnader) -25 631,20              -26 924,20              -25 000,00        

6805 FKF Div. utgifter -39 114,00              -37 445,75              -30 000,00        

6900 Telefon / internett -3 284,50                -5 334,50                -9 000,00           

6940 Porto, brev -1 796,90                -5 084,00                -3 000,00           

7410 Kontingent JD -                           -14 768,00              -14 000,00        

7500 Forsikringspremie -10 807,00              -9 775,00                -10 000,00        

7701 Fuglehundtinget -123 120,95           -46 227,25              -120 000,00      

7702 FKF Styremøter -46 912,81              -59 422,82              -60 000,00        

7703 FKF Komiteer -                           -4 638,08                -10 000,00        

7704 FKF Dommerutvalg -8 620,00                -9 338,00                -210 000,00      

7704 FKF Dommerutvalg -224,44                   -                           -                      

7705 FKF Dommerutdanning -566 812,00           -834 374,25           -236 000,00      

7706 VM støtte -24 710,00              -25 000,00              -25 000,00        

7707 Utgifter distriktskonferanser -                           -                           -63 000,00        

7710 Representasjon -10 293,50              -56 573,75              -50 000,00        

7770 Bank- og kortgebyrer driftskonto -575,00                   -688,50                   -500,00              

7771 Bankgebyrer dommerkonto -3,00                        -12,00                     -                      

Annen driftskostnad sum -999 874,30           -1 219 649,80        -970 500,00      

8050 Annen renteinntekt Viltfondet 804,00                     -                      

8050 Annen renteinntekt Dommerfondet 8 276,00                 -                           -                      

8050 Annen renteinntekt FKF 14 486,57               44 011,78               25 000,00          

Annen renteinntekt sum 23 566,57               44 011,78               25 000,00          

-                      

Driftsresultat sum -40 566,48             -246 894,27           -2 500,00          

-                           -                      

8050 Regnskap FKF Sletthallens viltfond 804,00                     780,00                     -                      

-                           -                      

Regnskap dommerfondet -                           -                      

3901 FKF Avg. Dommerutdanningsfondet 133 894,45             127 739,00             129 000,00        

3910 NKK Bidrag dommerutdanning 370 000,00             404 263,00             375 000,00        

7704 FKF Dommerutvalg -8 620,00                -9 338,00                -210 000,00      

7705 FKF Dommerutdanning -566 812,00           -834 374,25           -236 000,00      

7707 Utgifter distriktskonferanser -                           -                           -63 000,00        

8050 Annen renteinntekt 8 276,00                 -                           -                      

Driftsresultat dommerfond sum -63 261,55             -311 710,25           -5 000,00          

Regnskap Dog Web Arra

6801 Origin AS -21 840,00              -                           -                      

6805 Møtekostnader komitéen -19 293,50              -                           -                      

Driftsresultat Dog Web Arra sum -41 133,50             -                           -                       
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kto KONTONAVN

Bankinnskudd 1 549 234,31   1 582 038,54   

1921 FKF Dommerfond 1594.12.71852 365,76             11 662,09        

1922 FKF Drift 1594.12.71828 106 587,98      1 570,40          

1925 FKF Plasskto. 9615.10.32963 1 442 280,57   1 568 806,05   

1500 Kundefordringer 8 485,00          12 215,00        

1251 FKF Startpistoler 8,00                 8,00                 

1252 FKF Gullmerker 1,00                 1,00                 

1253 FKF NM Premier 1 300,00          4 334,00          

1254 FKF Diplomer 1,00                 1,00                 

1255 FKF Stanse til gullmerket 1,00                 1,00                 

1256 FKF Glass 6 300,00          12 600,00        

1257 FKF Telefax 1,00                 1,00                 

1258 FKF Kopimaskin 1,00                 1,00                 

1259 FKF PC 1,00                 1,00                 

1392 FKF Fordring ND 9 665,00          5 083,00          

1461 FKF Jaktprøveskjemaer 27 971,00        39 035,00        

1462 FKF Dommerpermer 4 083,00          12 430,00        

1464 FKF Apportbevis 2 229,00          3 850,00          

1465 FKF Instr.hefte Fase I 24 316,00        8 536,12          

1466 FKF Instr.hefte Fase II 2 640,00          7 964,13          

1 636 237,31   1 688 099,79   

2001 FKF Formue pr. 1.1. pr. 1.4.15 -1 374 123,96  -1 327 202,23  

Overskudd overført -21 891,17       -46 921,73       

2001 FKF Formue pr. 1.1. pr. 31.3.16 -1 396 015,13  -1 374 123,96  

2051 FKF Sletthallens viltfond pr. 1.4.15 -26 811,00       -26 031,00       

Renter -804,00            -780,00            

2051 FKF Sletthallens viltfond 31.3.16 -27 615,00       -26 811,00       

2052 FKF Dommerutdanningsfond 1.4.15 -275 868,83     -570 464,83     

Underskudd overført 63 261,65        294 596,00      

2052 FKF Dommerutdanningsfond 31.3.16 -212 607,18     -275 868,83     

2400 Leverandørgjeld -                   -11 296,00       

-1 636 237,31  -1 688 099,79  

Balanse 31.03.2016 Balanse 31.03.2015

 
 

 

Note1. Dommerutdanningsfond 

 
Saldo 1.4.15  275 868,83 

FKF Avgifter  133 894,45 

NKK Bidrag  370 000,00 

Dommerutvalg  -   8 620,00 

Dommerutdanning         -  566 812,00 

Saldo 31.3.16  212 607,18 
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2015 – 31.03.2016 

 

SÆTRANG REGNSKAP AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 

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

 

 

Til Fuglehundtinget   - Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) 

 

Revisjonsberetning for årsregnskapet 1.4.2015  til 31.3.2016  i henhold til norske 

regnskapsprinsipper. 

 

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

for regnskapsåret 2015/16 som viser et underskudd på 40.566,48 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: 

 

 Regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for forbundets 

økonomiske stilling, og resultatet er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i 

Norge. 

 Balanseposter er avstemt og funnet i orden. 

 Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i 

Norge. 

 Resultatregnskap og balanse anbefales godkjent. 

 

 

Oslo, 9. mai 2016 

 

Anne-Grethe Sætrang 
Anne-Grethe Sætrang 
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Sak 3 

FORELAGTE SAKER: 
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Sak 3.1 Organisering av høystatusløp lavland  

 

Bakgrunn: 
Med bakgrunn i at Forus Open nå arrangeres på dispensasjon fra jaktprøveregelverkets pkt 

5.4.2, Høystatusløpet arrangeres i tilknytning til lavlandsprøven på Forus, ønsker styret en 

samlet gjennomgang av høystatusløp lavland. Det har vært holdt 2 høringer i sakens 

anledning, vinteren 2015 og 2016 med forskjellige konklusjoner. Styret forholder seg til at 

siste høring best uttrykker medlemsklubbenes ønsker.  

 

Forslag til vedtak: 

1. 

De arrangører som har kvalitetsmessige gode nok terreng til over 140 startende samt forholder 

seg til de forskrifter og retningslinjer som gjelder for oppdrett og utsetting av fugl kan inngå i 

en rullering for å arrangere NM-lavland. 

2. 

Ønsket fra Rogaland Fuglehundklubb om revisjon av FKFs policy for utsetting av fugl 

imøtekommes ved at styret i FKF nedsetter en komite som utarbeider en instruks for oppdrett 

og utsetting av fugl fram mot Fuglehundtinget 2017. 

3. 

Det nedsettes en komite av styrtet i FKF som legger fram et forslag til gjennomføring av 

høystatusløp lavland for unghunder for Fuglehundtinget 2017. Dette danner bakgrunnen for 

de nødvendige endringer i jaktprøveregelverket ved neste revisjon av dette. 

 

 

Sak 3.2 Søknad fra Malvik Fuglehundklubb om opptakelse som medlem i FKF 

 

Hei,  

 

vi ønsker med dette å søke om opptak som medlemsklubb i FKF. 

Vedlagt finnes 

- søknadsbrev 

- medlemsliste  

- vedtekter  

- info om styret 

- stiftelsesdokument.  

 

Vi håper på positiv respons, og at dere sier fra om det skulle være noen mangler vi kan rette 

opp! :) 

 

Ønsker også bekreftelse på at søknaden er mottatt og vil bli behandlet. 

 
Med vennlig hilsen 
sekretær, Åse Kristin Skain Hansen 

 
Malvik Fuglehundklubb 
www.malvikfuglehund.no  
 

 
 Malvik Fuglehundklubb v/Åse K. S. Hansen Heggbakken 2 7550 HOMMELVIK  
20.2.2016, Hommelvik  

http://www.malvikfuglehund.no/


42 

 

 
FKF Fartvegen 270  
2324 Vang 
  

Søknad om opptak som medlemsklubb  
Vi søker med dette opptak som medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).  
Malvik Fuglehundklubb (MFHK) ble stiftet 15.10.2014, og er registrert i Enhets- og 
Frivillighetsregisteret.  
Bakgrunn for etablering av Malvik Fuglehundklubb Det har i flere år vært et godt 
fuglehundmiljø i Malvik, og det har i lang tid vært snakk om å lage en egen klubb. På 
grunn av en disiplinærsak, gikk hele det sittende styret og samtlige utvalg – blant dem 
hundeutvalget, av i Malvik JFF våren 2014. Det ble derfor rom for å realisere idéen om 
en egen fuglehundklubb. Dette ble startskuddet for Malvik Fuglehundklubb.  
Formålet med klubben Vi ønsker at våre vedtekter skal være i tråd med FKFs og NKKs 
lovverk og retningslinjer. Vi ønsker som klubb å være en del av det store fellesskapet. 
Vårt virkeområde vil fortrinnsvis være lokalt i Malvik og omegn. Vi ønsker å lage en 
ramme for, og utvikle et allerede etablert sosialt nettverk i Malvik. Her er det mange 
som er interessert og engasjert i fuglehundsporten, på ulike nivå. Geografisk mener vi 
det er plass for en klubb mellom større og tilstøtende fuglehundklubber, som 
Nordenfjeldske FK og Inn-Trøndelag FK, der flere av våre medlemmer også er 
engasjert. Vi fanger opp mange nye medlemmer som ikke allerede er engasjerte i en 
slik klubb, og vi har ikke som mål å konkurrere med de nevnte klubbene. Våre 
aktiviteter er stort sett ikke konkurrerende med nabo klubbene og spesielt 
skogsfuglprøven mener vi passer godt inn i tilbudet i midt-Norge. Vi ser heller for oss å 
fremme et samarbeid med nevnte klubber, for eksempel ved å benytte oss av enkelte 
tilbud som allerede eksisterer og fremheve de til klubbens medlemmer. Vi har i løpet 
av vår korte virketid opparbeidet oss en god medlemsmasse, som viser at det er 
«plass» for Malvik Fuglehundklubb.  
 
Medlemsmasse Per 1.1.2016 teller vi 80 medlemmer, jfr. Vedlagte medlemsliste, Vi 
har medlemmer i alle aldre og en relativt stor kvinneandel.  
Aktivitetstilbud  
 Klubbmesterskap: Allerede har vi arrangert to klubbmesterskap for våre medlemmer 

- en uhøytidelig og sosial helg i fjellet. Det har vært stor oppslutning om 
arrangementet i 2015 og 2016. Dette er et arrangement vi ønsker å videreføre. Vi 
treffer medlemmer her som har lokal tilhørlighet, og dette er også et viktig 
rekrutteringstilbud.  

 Skogsfuglprøve: Det har i mange år vært arrangert en skogprøve i Malvik i regi av 
hundeutvalget i Malvik JFF, med stor oppslutning. Samtlige av medlemmene i 
daværende hundeutvalg er nå engasjert i Malvik fuglehundklubb. Den tradisjonsrike 
skogsfuglprøven ble i 2015 arrangert av Tiuren Jakt Hund og Fiskeklubb i samarbeid 
med MFHK. Arrangementet ble vellykket på alle mulige måter, vi hadde 51 startende 
hunder fordelt på de tre dagene og en premieringsprosent på 31,4. Fornøyde deltakere 
fra hele landet, dommere og arrangører gjør at vi ser frem til samme arrangement i 
2016. Vi har allerede sørget for å ha flere terreng til rådighet slik at vi kan ta imot 
flere deltakere.  
 
I årene framover ønsker MFHK å bære denne tradisjonen videre.  
 Miljøkvelder: Miljøkvelder er et ukentlig tilbud vi har i perioden mai-august. Her 

treffes hele spekteret av fuglehundfolk, fra nybegynnere til «garva» jegere og 
jaktprøvedeltakere. Et viktig tiltak for rekruttering til sporten. Der er det bl.a. 
mulighet for tamfugltrening. Disse kveldene har hatt stor deltakelse og vært en suksess 
i miljøet i mange år. Vi har også arrangert treningskvelder på haglebanen med god 
oppslutning.  
 
Med vennlig hilsen  
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Styret  

Malvik Fuglehundklubb  
Leder Sekretær Bernt Martin Sandsør Åse Kristin Skain Hansen 

 
 
 

 Styre og valgkomite Vedtatt av Årsmøtet 24.3.2015  
Leder: Bernt M. Sandsør ikke på valg 1 år  
Nestleder: Håvard Stuevold for nye 2 år  
Kasserer: Sissel Halseth for nye 1 år Sekretær/web-ansvarlig:  
Åse Kr. S. Hansen ikke på valg 1 år  
Materialforvalter: Sverre Langolf ikke på valg 1 år  
Styremedlem: Thomas Myran for nye 1 år  
Styremedlem: Kurt Høvik ny 2 år  
Valgkomite:  
Leder: Stig-H. S. Hansen ikke på valg 1 år  
Medlem: Krister Stav ny 2 år  
Revisorer: Revisor: Tone Høvik Larsen ikke på valg 1 år  
Vararevisor: Eva Gussiås ikke på valg 1 
 
Øvrige dokumenter som var vedlagt søknaden er sendt FKF’s medlemmer 5.4. sammen med 

høringen.  Disse var: 

- medlemsliste 

- vedtekter 

- stiftelsesdokument  

 

Styrets innstilling: 

Styret i FKF har etter høring blant medlemsklubbene registret at de geografisk nærmeste 

klubbene ikke ønsker opptak av Malvik FK i FKF. Klubber lengre unna er positive.  

Styret ber medlemsklubbene vurdere hvor finmasket man ønsker nettverket av klubber 

tilsluttet FKF og om man har ressurspersoner nok innenfor et mindre geografisk område til å 

drive flere klubber over tid. Ut over dette har ikke styret noen mening i denne konkrete saken 

og overlater spørsmålet om opptak av Malvik FK til medlemsklubbene.  

 

 

 

Sak 3.3 Endring av FKFs lover §3-4 Fuglehundtingets oppgaver punkt h): 

 

h) Velge:  

- Leder for 2 år.  

 

- Nestleder for 2 år.  

 

- 3 styremedlemmer for 2 år.  

 

- 2 varamedlemmer for 1 år.  

 

- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.  

 

- Velge FKFs forslag til representant til jakthundkomiteen i NKK (NJK) 
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- 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. 

(Endringen i kursiv.) 

 

Begrunnelse: 
FKFs lover mangler en beskrivelse av hvordan FKFs representant til NJK oppnevnes. Styret 

finner det naturlig at dette foregår på samme måte som andre tillitsvalgte velges. Det betyr at 

klubbene sender valgkomiteen forslag til kandidater innen fristens utløp og at det stemmes 

over disse under Fuglehundtinget. Valgkomiteen kan også selv fremme forslag. Den formelle 

utnevnelsen av representanter til NJK gjøres av NKK. 

 

Forslag til vedtak: 

Endringsforslaget vedtas. 

 

 

Sak 3.4 Endring av sak 3.7 fra Fuglehundtinget 2015 – Nytt DogWebArra program 

 

NESK v/Stein Martinsen fremmet følgende nye forslag: 

«Forslag til vedtak fra NESK: 

 

Arbeidet med ny DogWebArra skal fasedeles. Fuglehundtinget godkjenner at det bevilges 

midler til fase 1 som er å gjennomføre et forprosjekt som skal utarbeide beslutningsgrunnlag 

for anskaffelse av en ny DogWebArra. Forprosjektet skal bemannes med ressurser med 

relevant IT- kompetanse. 

 

Følgende skal være beskrevet av forprosjektet: 

 Kravspesifikasjon for ny løsning 

 Tilbud fra leverandører basert på utsendt kravspesifikasjon 

 Investeringsramme 

 Drifts- og forvaltningskostnader 

 Finansieringsmodell med forslag til fordeling av kostnader 

 Eierskap og driftsansvar for ny løsning 

 Implementeringsplan for ny DogWebArra 

 Kartlegging av om deler av ny DogWebArra kan utvikles innen rammene av NKK`s 

IT- satsing? 

 

Kravspesifikasjonen skal kvalitetssikres av kompetente personer/selskap og sendes på høring 

til medlemsklubbene i FKF før anbud innhentes. 

Forprosjektet skal utarbeide et beslutningsgrunnlag som danner grunnlag for en 

investeringsbeslutning på Fuglehundtinget i 2016. 

 

Bakgrunn 

Arrangementsprogrammet DogWebArra er sentralt for fuglehundsporten. Dagens program har 

store svakheter og er modent for utskifting. NESK støtter FKFs vurdering av dette. 
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NESK mener dog beslutningsgrunnlaget som er fremlagt for Fuglehundtinget er for 

mangelfullt til at det kan fattes en investeringsbeslutning. 

 

Punktene i forslaget fra NESK bør bearbeides i et forprosjekt som danner grunnlag for en 

investeringsbeslutning på Fuglehundtinget i 2016». 

 

 

FKFs styre trakk egen innstilling til fordel for forslaget fra NESK. 

 

Vedtak: NESKs forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

 

FKF styrets vurdering:  

Det ble på Fuglehundtinget 2015 vedtatt at gruppen skulle lage kravspesifikasjoner for nytt 

jaktprøveprogram som skulle kvalitetssikres og sendes ut på anbud til flere leverandører. 

Dette godtok ikke NKK da vi er nødt til å benytte deres leverandører for slike systemer. Dette 

endrer forutsetningene for prosjektet og arbeidsgruppen for «nytt jaktprøveprogram» har 

derfor sendt inn kravspesifikasjonene/prosjektbeskrivelse til NKK-IT for innhenting av anbud 

fra deres samarbeidspartner Origin A/S. Prosjektet vil bli belastet NKK-IT satsingsprosjekt i 

sin helhet.  

 

Det ble i tillegg sendt søknad om midler til utvikling av applikasjon/smartwebløsning for 

påmelding til NKKs aktiviteter. Denne saken ble ikke behandlet da flertallet i BIT ville gå for 

at «Min side» i NKK skal oppgraderes, slik at den er kompatibel med lesebrett og 

smarttelefoner. Det vil si at vi i fremtiden kan utføre medlemsadministrasjon, registrering av 

valpekull, eierskifte, rekvisisjoner, helse, søknader om championat/titler osv, i tillegg til 

påmeldinger til aktiviteter via lesebrett og smarttelefoner. Arbeidsgruppen avventer derfor 

denne applikasjon/smartwebløsningen i påvente av resultatet av oppgradering av funksjonene 

i «Min side». 

 

FKF styrets forslag til vedtak:  

Fuglehundtinget terminerer tidligere vedtak, sak 3.7 fra Fuglehundtinget 2015. 

Arbeidsgruppen jobber videre med prosjektet gjennom NKK-IT og styringsgruppen med 

tidligere oppsatte midler for prosjektet. Utviklingen av applikasjon/smartwebløsning for 

påmelding til NKKs aktiviteter settes på vent til resultatet av oppgraderingen av «Min side» er 

tilgjengelig. Styret i FKF gis fullmakt til å gjøre endringer i jaktprøveprogrammet ut fra 

arbeidsgruppens behov. 
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Sak 4 

Kontingent 
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Sak 4 Kontingent 

 
Medlemskontingenten ble endret i 2008 fra kr. 13,- til kr. 15,- pr. 

medlem. 

 

Styrets innstilling: 

Medlemskontingenten for 2017 vedtas uendret. 
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Sak 5 

Budsjett 1.4.16-31.3.17 
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Konto navn
 Budsjett   2016-2017 Drift   Budsjett   2016-2017 

Dommerfond 

3101 FKF Salg Håndbok Fase I 15 000,00                

3102 FKF Salg Håndbok Fase II 7 000,00                  

3105 FKF Salg Apportbevis 5 000,00                  

3106 FKF Salg Jaktprøveskjemaer 90 000,00                

3107 FKF Salg Dommerpermer 10 000,00                

Salgsinntekt sum 127 000,00                           

3300 Momskompensasjon 60 000,00                

3900 Diverse inntekter 10 000,00                

3901 FKF Avg. Dommerutdanningsfondet -                          130 000,00              

3902 FKF Medlemskontingent 230 000,00              

3903 Norsk Derby 95 000,00                

3910 NKK Bidrag dommerutdanning -                          370 000,00              

Annen driftsinntekt sum 395 000,00                           500 000,00                           

Totale driftsinntekter 522 000,00                           500 000,00                           

4302 FKF Innkjøp Jaktprøveskjemaer -45 000,00               

4304 FKF Innkjøp Instr.Hefter Fase II -20 000,00               

4309 FKF Innkjøp dommerpermer -15 000,00               

Varekostnad sum -80 000,00                            

6801 FKF Kontorhold (driftskostnader) -133 500,00             

6802 FKF Kjøp av premier (driftskostnader) -73 000,00               

6805 FKF Div. utgifter -50 000,00               

6900 Telefon / internett -14 000,00               

6940 Porto, brev -2 000,00                 

7410 Kontingent JD -15 000,00               

7500 Forsikringspremie -12 000,00               

7701 Fuglehundtinget -60 000,00               

7702 FKF Styremøter -50 000,00               

7703 FKF Komiteer -5 000,00                 

7704 FKF Dommerutvalg -                          -200 000,00             

7705 FKF Dommerutdanning -                          -355 000,00             

7706 VM støtte -25 000,00               

7707 Utgifter distriktskonferanser -                          -80 000,00               

7710 Representasjon -20 000,00               

7770 Bank- og kortgebyrer driftskonto -600,00                   

Annen driftskostnad sum -460 100,00                         -635 000,00                         

Totale driftskostnader -540 100,00                         -635 000,00                         

8050 Annen renteinntekt FKF 20 000,00                             

Annen renteinntekt sum 20 000,00                             

Driftsresultat sum 1 900,00                               -135 000,00                          
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Sak 6 

VALG 
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Sak 6.1 Valg  
 

Valg til Fuglehundklubbenes Forbund på Fuglehundtinget 2016 

 

Valgkomiteen har hatt følgende utgangspunkt: 

 
1. Det sittende styret i FKF er sammensatt slik: 

Funksjon Navn Valgt første gang  

Leder Kjell Enberget 2008 Ikke på valg 

Nestleder Nils Skaar 2008 På valg, ikke svart VK 

Styremedlem Robert Brenden 2012 På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Tore Paulshus 2015 Ikke på valg 

Styremedlem Hans E. Enoksen 2013 som styremedlem Ikke på valg 

Vararepresentant Lisbeth Hårklau 2015 som vara På valg, tar ikke gjenvalg. 

Vararepresentant Anders Eide 

Hetlevik 

2015 som vara På valg, tar ikke gjenvalg 

 

Representant NJK: Kjell Enberget   2012  På valg -tilligger ikke 

      valgkomiteen 

VK har gjennomgått lovene for FKF og medfølgende kommentarer. VK har konkludert at 

valg av representant til NJK ikke ligger under VK, men i kommentarene til loven er det 

definert som et ansvar for Fuglehundtinget. VK anbefaler styret å få gjort en 

klargjøring/endring slik at dette forhold blir tydeliggjort (også hensyntatt at NKKs Hovedstyre 

formelt skal utpeke representanten). 

VK foreslår at styret selv overfor Fuglehundtinget foreslår kandidat til NJK. Dersom styret 

allikevel mener at VK skal fremme forslag, er VK enstemmig om å foreslå gjenvalg av Kjell 

Enberget.  

 

Revisor:  Anne-Grethe Sætrang  2015  Ikke på valg 

Vararevisor:  John Dalen   2015  Ikke på valg 

 

Valgkomiteen: 

Leder:   Geir Heggertveit  2013  Går ut pr. def. 

Medlem:  Petter Elvestad  2014  Blir leder pr. def. 

Medlem:  Anders Lunde   2015  Ikke på valg 

Varamedlem:  Halvor Ramtoft  2012  På valg, tar ikke gjenvalg 

 

3. FKF har et arbeidende styre med definerte arbeidsoppgaver fordelt på alle 

medlemmer. I inneværende periode er oppgavefordelingen slik: 

 

Kjell Enberget 

 Leder av FKF. 

 Kontaktperson mot NKK/NJK. 

 FKFs representant i NJK  

 Organisasjon. 

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

 

Nils B Skaar 

 Nestleder FKF. 

 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg. (FKF DU) 



52 

 

 Kvalitetssikring Høystatusløp. 

 Treningsavtale med SKK  

 

Hans E Enoksen  

 Samordningsutvalget fuglehundprøver. 

 Saksansvarlig terminlister. 

 Instruktørutdannelse Fase I og II. 

 Styrets representant i arbeidsgruppen for «Nytt jaktprøveprogram». 

 Kontaktperson i raseutvalget (FKF RU) 

 

Robert Brenden 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur. 

 Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 Saksansvarlig VM 

 Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA) 

 

Tore Paulshus 

 Saksansvarlig for styrets strategiarbeid 

 Medlem av JD 

 Treningsavtale med SKK 

 Juridiske forhold 

 

Lisbeth Hårklau 

 Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

 Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden» 

 Styrets utstillingsansvarlige 

 

Anders Eide Hetlevik 

 Nettsiden til FKF (Overlapper med Hans) 

 Saksansvarlig NKK saker 

 Ansvar for fremdriftsplan 

 

Ellen B. Dobloug 

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

 

3. Det er sendt brev til samtlige medlemsklubber og bedt om forslag på kandidater. 

Følgende forslag var kommet inn til valgkomiteen innen fristens utløp: 

 

Nestleder:  Elisabeth Kallevig, foreslått av NISK, TFK, HEDOP, NESK 

Styremedlem: Jørn Tore Karlsen, foreslått av VFFK 

Tor-Hartvig Bondø, foreslått av NISK 

Elisabeth Kallevig, foreslått av NISK, TFK, HEDOP, NVK, NESK, VF 

Nils Skaar, foreslått av Inn-Trøndelag FK 

Gry Eriksen, foreslått av ØFK, VF 

Vara til styret: Jørn Tore Karlsen, foreslått av VFFK 

Tor-Hartvig Bondø, foreslått av NISK 

Elisabeth Kallevig, foreslått av NISK, VF, HEDOP, NESK 

Gry Eriksen, foreslått av VF, ØFK 

Nina Kjelsberg, foreslått av valgkomiteen 

Valgkomiteen: 

Medlem for 3 år: Robert Brenden, foreslått av valgkomiteen 

Vara for 1 år: Elisabeth Haukaas Bjerke, foreslått av NISK 
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4. Med bakgrunn i ovenstående fremmer Valgkomiteen følgende 

enstemmige innstilling til styret i FKF: 
Nestleder:  Elisabeth Kallevig   for 2 år 

Styremedlem: Tor-Hartvig Bondø   for 2 år 

Varamedlem:  Jørn Tore Karlsen   for 1 år 

Varamedlem:  Nina Kjelsberg   for 1 år 

 

Valgkomiteen: 

Medlem:  Robert Brenden   for 3 år 

Varamedlem:  Elisabeth Haukaas Bjerke  for 1 år 

 

For å unngå misforståelser ved Valgkomiteens innstilling, så bekrefter Valgkomiteen at 

innstillingene er basert på egne forslag og vurdering. 

 

Geir Heggertveit   Petter Elvestad   Anders Lunde 

 

Til orientering har valgkomiteen i år forlenget fristen med 1 uke for forslag til kandidater til 

valg. Valgkomiteen kan fremme egne forslag uavhengig av denne fristen.  

Vedrørende valg av FKFs forslag til kandidat til NJK 

 

Følgende forslag til kandidater er fremmet: 

Norsk Engelsksetterklubb                             :        Alfred Sæther 

Vest-Finnmark FK                                         :    Overlater til styret i FKF å komme med  

       forslag. 

Østfold FK                                                      :    Kjell Enberget. 

Norsk Irsksetterklubb                                    :          Kjell Enberget. 

Randsfjord FK                                                :          Per Olai Stømner 

Norsk Bretonklubb                                         :          Geir Håvard Ingdal 

Møre & Romsdal FK     : Kåre Norum 

 

Styret i FKF overlater til Fuglehundtinget å velge blant de ovennevnte forslag til kandidater 

som klubbene har fremmet.  

 

CV for ”nye” kandidater til valg på Fuglehundtinget 2016. 
 

Tor-Hartvig Bondø: 

Alder : 58 år.  Bosted: Trondheim                                                                                              

Tor-Hartvig Bondø har vært tillitsvalgt i NISK lokalt og sentralt omtrent sammenhengende 

siden 2001.                                                                                                                                            

Siden 2011 har han vært leder for avlsrådet i NISK, samt at han har vært styremedlem i 

hovedstyret den samme periode.                                                                                                                                

I tillegg har Tor-Hartvig representert NISK i FKF Felles Avlsråd. 

 

Jørn Tore Karlsen:  
Karlsen har vært jeger i mange år. Han har deltatt på flere jaktprøver og tatt premier i alle 

klasser.Karlsen har vært fuglehund dommer i 5-6 år. Han har deltatt i styrearbeid i VFFK og 

er pr. dags dato leder i dommerutvalget i Nord Troms og Finnmark. 

 

Gry Eriksen: 

Fikk min første hund 10 år gammel, som jeg trente opp til klasse tre i apell. Tok 

instruktørutdannrlse 17 år gammel på Drøbak Hundeskole, under Gimre.                                                                                                
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Hadde deretter flere dressurkurs, inntil jeg startet med IPO trening. Dette var jeg aktiv med, 

frem til min fuglehund i 2012. Er også saue aversjonsinstruktør.                                                                               

Ellers er jeg 49 år, gift og to barn og bor i Østfold. Er aut. Regnskapsfører, og har et firma 

med 10 ansatte. 

 

Elisabeth Kallevig: 

 f. 1957 

Bor i Akershus 

Arbeider i Astrup Fearnley. Trening av jakthunder (retrievere, fugl- og elghunder) og 

tilrettelegging av jakt. 1997 - 

Arbeidet med transport av oljerigger og befraktning av tankskip 1984-1997 

Verv i hundesporten: 

FCI rep. Britiske raser 2015 - 

NKK Appellutvalg 2011 - 

Internasjonal Engelsksetter Klubb (CISA), nestleder 2013 – 2016 

Lagleder VM britiske raser 2006-2015 

NESK avlsråd 2005 – 2013, leder fra 2006 

NESK styre 2005 - 2007 

 

 

Elisabeth Haukaas Bjerke: 

Jeg er 47 år, bosatt med mann og barn på Lillehammer. Jobber til daglig som daglig leder i et 

renovasjonsselskap som heter GLØR partner AS. Har ledererfaring fra Glør fra 1999. Før den 

tid jobbet jeg som bedriftsrådgiver i 5 år. Grunnfag i politikk og offentlig forvaltning. 

Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon (2-årig studium) og diplomstudium i 

markedsføringsledelse (3-årig studium). Senere diverse kurs gjennom jobb. Har hatt ulike 

styreverv, både gjennom jobb og organisasjoner. Har sittet som leder for NISK, avd 3 på 

nittitallet og har vært nestleder og nå leder, i HedOp. Har vært utstillingsleder for NISK, 

prøvearrangør og prøveleder under NM lavland. Jeg er utdannet instruktør fase 1 og 2 og har 

hatt dressurkurs og instruksjon i felt.   

 

Nina Nordby Kjelsberg 

Er oppvokst med fuglehunder og fikk min egen jakthund (gordonsetter) som 15 åring. 

Har jaktet siden da og er svært glad i å utøve denne interessen for jakt og friluftsliv. 

Jeg er 47 år og fortsatt en sprek og ung dame ;-) 

Er gift med Per Arne Kjelsberg og har to barn på 19 og 15 år. 

Har vært interessert i både jaktprøver og utstillinger siden starten med egen hund og har 

oppnådd mange resultater. Har resultater på både høyfjell, skog,  lavland og utstilling. Har 

også stilt på EM for Gs i 2005 i Danmark. 

I 2007 fikk jeg  Årets Fuglehund, vant Norges Cup FKF,  og ble Årets Jakthund under Njff 

med irsksetter Imingens Sa Lollipop og vant i tillegg NM vinter på Andøya. 

Driver også eget oppdrett med kennelnavn Imingen 

Jeg har nå i dag irsksetter og gordonsetter men har også hatt engelsksetter. 

Jeg har tidligere vært i NGK styre og avlsråd, har gullmerke og er æresmedlem i samme 

klubb. 

Har vært styremedlem i Nordenfjeldske Fuglehundklub og satt der som leder siste to år 14-16. 

 

 

For øvrig bør Nils B.  Skaar ( i styret siden 2008) og Robert Brenden være kjente og CV 

legges ikke fram. 
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Lover for 

Fuglehundklubbenes Forbund 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

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. 
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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.  

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. 



58 

 

Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med 

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.  
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Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 

avgjøres av Fuglehundtinget.  

 

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.  
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g) Godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år. 

- 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. 
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- 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 

  

§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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