
 RU-MØTE 
REFERAT 18.01.18   

 

MØTETYPE RU-møte, Gardermoen 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Lars Farnes og Nils B Skaar (NBK), Iver Melby og Øystein Heggelund Dahl (NESK), Sverre 

Andersen og Geir Morten Søgård (NGK), Lene Moen (NISK), Christian Bakke (NMLK) Sven 
Tore Kittelsen og Thomas Engh (NPK), Anders Simensrud (NVK), Elisabeth Kallevig (FKF)  
 
Det deltok ingen representanter fra NWK 

 

 

Iver ønsket velkommen til møtet.  

 

 
 

SAK 01/18 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 

Godkjent pr mail ved utsendelse.  
Det er foretatt en presisering under eventuelt; Sak samarbeid SU. Ny tekst; Vedr tildeling av 
CACIT, så oppfordres raseklubbene til å søke et sterkere samarbeid med de lokale SU.   
 

 
 

SAK 02/18 REGELVERK NM LAG   

DISKUSJON 
Forslag fra nedsatt arbeidsgruppe og forslag fra NBK/NG ble presentert. Begge forslagene 

ble inngående diskutert.   

KONKLUSJONER Det lykkes ikke RU å komme frem til en beslutning under møtet.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 

 
 

SAK 03/18 FELLES AVLSRÅD  

DISKUSJON Et samlet RU ønsker et fortsatt aktivt FA. 

RUs nestleder får i oppgave å følge opp og være bindeledd mellom RU og FA.  
NVKs forslag om Kai Rune Johansen som leder av FA bifalles av RU. 

KONKLUSJONER  RUs nestleder igangsetter FA’s arbeid ved behov. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Klubbene utnevner kandidater til å sitte i FA og melder navn og 
kontaktdata RUs sekretær 

alle Snarest 

 

 
 

SAK 04/18 RUTINER VALG RU LEDER/NESTLEDER  

DISKUSJON 
Det er ingen fast rutine knyttet til valg av leder/nestleder RU.  
 

 

KONKLUSJONER 
Leder og nestleder RU velges på fysisk møte tilknyttet Fuglehundtinget. Nyvalgt leder/nestleder tiltrer sine 
oppgaver første mandag etter Fuglehundtinget.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Sekretær RU er ansvarlig for å sette valg på agendaen, og ber samtidig 

klubbene melde inn aktuelle kandidater i forkant av møtet 
Sekretær 

I forkant av aktuelt 

møte 



 
 

 
 

SAK 05/18 EVENTUELT  

DISKUSJON  

1 Medietrykk med fokus på lavland. RU diskuterte de seneste ukenes medietrykk og fokus på lavland. Elisabeth Kallevig 
orienterte om FKFs arbeid opp mot Miljødirektoratet. Et samlet RU honorerte FKF for deres håndtering av saken, og har tiltro til 
at FKF ivaretar dette på beste måte. RU presiserer at lavland er viktig for fuglehundsporten, og har ønske om at det aktivt 
arbeides for å ivareta dette. RU vil be FA vurdere lavlandsresultatenes betydning for avlsarbeid.  

Et samlet RU oppfordrer alle til å videresende alle henvendelser fra media til FKFs leder.  
 
2 Arbeidsgruppe – uttrekk data. Klubbene er tidligere bedt om å komme med kandidater til arbeidsgruppen, og Isa Merete Sørli 

(NPK) og Arthur Aune (NISK) har sagt ja til å sitte i arbeidsgruppen. I tillegg ble foreslått Nina Hagesæter og Odd Harald 
Sørbøen. Forslagsstillerne, NGK og NBK, kontakter disse og melder inn til RU-sekretær. Når gruppen er fulltallig igangsettes 
arbeidet. Gruppen konstituerer seg selv.  
 

3 Føring av presisjon. Et samlet RU ønsker fortsatt at presisjon føres på jaktprøvekritikkene. RU ber FA utrede mulige resultater 
ved økt scala og hvordan dette kan føres.  
 

4 Nordisk Pointer Match – mulig Cacit. NPK ønsket tilbakemelding på hvorvidt noen av de andre klubbene ønsker mulighet for å 
kunne tildele Cacit ved sine klubbers nordiske matcher. Ingen av de andre klubbene ønsket dette nå. 
 
5 1AK fullkombinert. NVK informerte RU om at det er et sterkt ønske om å beholde 1AK fullkombinert som fortsatt inngang til 

jaktchampionat.  
 
6 Aktivitetsforbud halekuperte hunder. NBK informerte om at deres søknad om unntak fra aktivitetsforbud for hunder som er 

lovlig kupert i sitt hjemland vil bli tatt opp i NKK Hovedstyre. Saken vil da omfatte hunder fra gruppe 7 og gruppe 8, og NKK skal 
behandle hvorvidt de skal rette en henvendelse til Mattilsynet. I et eventuelt møte med Mattilsynet vil NBK søke deltakelse.  
 
 

 
 
 
 

Sande, 19.01.2018 
H.Fevik 


