
RU-MØTE 
REFERAT 4.JUNI 2015  OSLO 

 

MØTETYPE RU-møte, Oslo 

MØTELEDER Birte Wold Myhre / Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik, daglig leder Fuglehunden 

DELTAKERE 

Per Dahle og Robert Gill (NPK), Iver Melby og Øystein Heggelund Dahl (NESK) Tor Hartvig 
Bondø (NISK), Arne Abel Lunde (NBK), Tore Kallekleiv (NVK), Birte Wold Myhre og Eva 
Kulstadvik (NMLK), Geir Søgård (NGK) og Gjermund Strømnes (NWK). 
 
Espen Søilen og Roar Lundby (NJFF) tilstede under sak 6/15 

 
 

Birte, dagens møteleder, ønsket velkommen til møtet. Robert ankom møtet noe senere.  
 
 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 06/15 MØTE MED NJFF   

DISKUSJON NJFF v/Espen Søylen og Roar Lundby hadde best om møte for å snakke om utstillinger  

Espen Søilen (NJFF) takket for møtet, og redegjorde for hvilke spørsmål de ønsket å belyse; bakgrunn for ønske om færre 

utstillinger, kriterier for utvelgelse av arrangører, hvordan man samlet kan jobbe for at fuglehundene fortsatt skal delta på NJFFs 
jakthundutstillinger i fremtiden, samt en prat om hundearbeid generelt.  

Birte Wold Myhre redegjorde kort for bakgrunn for ønske om å heve kvaliteten på utstillinger, og sikre konkurranse knyttet til 
utdeling av Cert. Hun informerte også om at RU har nedsatt en gruppe som skal se på kriteriene for å kunne avholde utstilling og 
tildeling av utstillinger i fremtiden. Det er enighet om et ønske om god geografisk spredning på fuglehundutstillinger i Norg e.  

 

 
 

  

SAK 07/15 FUGLEHUNDTINGET 2015  

DISKUSJON Gjennomgang saker til Fuglehundtinget 2015 

Saker som omfatter RU sitt arbeid ble gjennomgått og diskutert. 

 
 

 

 
 

SAK 08/15 CHAMPIONATREGLER NJ(K)CH  

DISKUSJON Brev fra FKF vedr presisering av championatregler for NJ(K)CH 

 

 

 
 

KONKLUSJONER RU tilslutter seg FKFs forslag om presisering av championatregler for NJ(K)CH 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Robert sender svar til FKF RU leder snarest 

 
  



SAK 09/15 TAUSHETSERKLÆRING  

DISKUSJON Mail fra FKF / brev fra NKK vedr taushetserklæring for brukere av fagsystemer 

RU behandlet spørsmålet om hvordan raseklubbene skal forholde seg til brevet fra NKK av 1. juni 2015. Her var det full enighet 

om at hver enkelt medlemsklubb selv ønsker å håndtere saken overfor NKK 

KONKLUSJONER Det sendes et felles svar til FKF hvor det informeres om at raseklubbene selv tar dette med NKK.   

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Det lages et utkast til svar til FKF. Robert sender til FKF.   RU leder snarest 

 
 
 

SAK 10/15 EVENTUELT  

DISKUSJON Synkende antall medlemmer i raseklubbene 

Det ble tatt opp utfordringen knyttet til stadig synkende antall medlemmer i de aller fleste raseklubbene, og det ble foreslå tt å 
utarbeide en felles annonse  

KONKLUSJONER Det arbeides med å utarbeide en felles annonse for å øke antall klubbmedlemmer   

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

RU-sekretær utarbeider annonseutkast og plan for innrykk, og sender 
dette til RU. 

RU sekretær snarest 

 
 
Birte takket for deltakelse, avrundet møtet, og minnet om formøte til FKF Fuglehundting, på Scandic i Alta. Trolig møtestart kl 1600. 
Robert gir mer info.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sande, 8.juni/H.Fevik 


