
RU-MØTE 
REFERAT 21.JAN 2016   

 

MØTETYPE RU-møte, Quality Airport Hotel, Gardermoen 

MØTELEDER Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik, daglig leder Fuglehunden 

DELTAKERE 

Robert Gill (NPK), Arne Abel Lunde (NBK), Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby 
(NESK), Tor Hartvig Bondø (NISK), Tore Kallekleiv og Kai Rune Johannessen (NVK), 
Gjermund Strømnes (NWK), Sverre Andersen (NGK) og Hans Enoksen (FKF).  

 
 
Robert ønsket velkommen til møtet.  
 
 
 

 
 

SAK 01/16 REFERAT FORRIGE MØTE  

DISKUSJON  

 
 

KONKLUSJONER Referatet ble godkjent uten kommentarer. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 

SAK 02/16 BIT MANDAT OG BIT REPRESENTANT  

DISKUSJON Det er viktig å få på plass en representant for gruppe 7. 

Hans E Enoksen orienterte. 
Håkon A Myhra er foreslått som representant for gruppe 7 til BIT. Et samlet RU stiller seg bak dette og Myhra blir forespurt.   
Neste møte i BIT er berammet til 1.mars. Det presiseres at gruppe 7 allerede i dette møtet deltar aktivt og setter gruppe 7 ’s 
ønsker og behov «på kartet». 
Bondø sammenfatter raseklubbenes innspill og ønsker som kom opp i møtet. Notatet distribueres RU og oversendes Myhra.  
 
Hans E Enoksen orienterte om NKKs arbeid knyttet til Dogweb Arra. 
Enoksen informerte om at vedtak gjort under Fuglehundtinget 2015 ikke kan gjennomføres da NKKs system ikke tillater at andre 
leverandører enn de NKK har avtale med kan koble seg opp mot systemet.  
 
 
Enoksen informerte om at det finnes en NKK-IT-supporttjeneste, også bemannet i helgedager. FKF vil legge ut informasjon på 
sin nettside.  
 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Hans E Enoksen forespør og melder inn Håkon A. Myhra som 
representant til BIT 
 
Innspill til BIT diskutert på møtet sammenfattes i et notat 

Enoksen 
 
Bondø 

snarest 
 
Snarest 

 
  



 

SAK 03/16 HØYSTATUSLØP LAVLAND  

DISKUSJON Hans E Enoksen orienterte om FKF ’s arbeid knyttet til høystatusløp lavland.  

FKF ønsker en ny gjennomgang og har sendt et høringsskriv til alle klubber. Saken skal opp på årets Fuglehundting.  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Eventuelle tilbakemeldinger på høringsskriv gis fra klubbene direkte til FKF klubbene  

 
 
 
 

SAK 04/16 VM – DANMARK 2016  

DISKUSJON 
Elisabeth Kallevig og Kjell Duedahl deltok for å fortelle om tidligere VM, og spesielt om forberedelser til 
årets arrangement i Danmark i oktober.  

Duedahl gjennomgikk dagens regler for uttak. Det vil bli lagt frem forslag til reviderte regler, like for engelske og kontinentale 
raser. Reviderte regler blir via FKF distribuert raseklubbene.  
Duedahl vil lage en sak til Fuglehunden nr 2 med info om arrangementet, kravene til deltakelse samt oppfordring til å melde 
interesse. Norge er godt ansett og det er ønske om norsk deltakelse i VM. Kallevig understreket at det er viktig å delta, men ikke 
for enhver pris. Nye krav for uttak, felles for engelske og kontinentale raser, vil kunne være med på å sikre topp kvalifiserte 
deltakere.  
Duedahl oppfordret også flere norske dommere til å vise sin interesse for å dømme i utlandet. Både Kallevig og Duedahl tror det 
blir mer interesse for VM nå når det skal være i Danmark og oppfordrer FKF til å legge ut informasjon på sine si der.  
 
RU takket for innlegget og RU-representantene vil følge opp at det informeres til sine respektive medlemmer. Det er ønske om 
at Norge skal stille med gode lag som kan hevde seg i Danmark 2016! 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

    

 
 
 

SAK 05/16 DOMMERKONFERANSE  

DISKUSJON Er det noe som skal opp på årets dommerkonferanse som er av spesiell interesse for RU? 

 
RU gjennomgikk og diskuterte flere av oppgavene som er sendt ut i forkant av årets dommerkonferanse.  
 
Det var bred enighet om at dommerkonferansen ikke har, eller skal ha noen beslutningsmyndighet. De praktiseringsregler som 
dommerkonferansen kommer fram til skal forelegges RU/Fuglehundtinget 
 
Bruk av settedommere i VK er en regelendring som tidligere ikke vært formelt behandlet av raseklubbene. Skal dette innføres 
som en permanent ordning krever det en regelendring som skal vedtas på Fuglehundtinget. RU ber FKF utarbeide et 
saksunderlag for behandling hvis ordningen ønskes videreført. 
 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

RU-leder stilller som RUs representant under årets dommerkonferanse 
 
RU ber FKF utarbeide et saksunderlag for behandling av bruk av 
settedommere i VK.  

 
RU-leder 

 
snarest 

 
  



 
 

SAK 06/16 EVENTUELT  

DISKUSJON  

Det har vært liten aktivitet i FA den senere tid, og klubbene oppfordres til å melde sin FA-representant til RU-leder innen 
1.mars. 
 
Det ble ikke tid til å behandle sakene; Rasedata – skal raseklubbene gi hverandre tilgang for analyse? og Datahound – skal 
Winning Lines implementeres?  
Det ble innledningsvis i møtet signalisert et ønske om møteplan for RU for året. RU-leder ser på dette og kommer tilbake på 
mail.  
Sak vedr NKKs regelverk om sperre for utstillinger når NKK selv arrangerer utstilling flyttes t il neste møte.  

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Klubbene melder inn sin FA-representant til RU-leder 
 
Saksmateriell Rasedata og Datahound blir sendt ut pr mail 
 
Skisse over møteplan 2016 sendes ut 

Klubbene 
 
RU-leder/sekretær 
 
RU-leder/sekretær 

Innen 1.mars 
 
Snarest 
 
Snarest 

 
 
 
 
 
Sande, 28.1.16 
H.Fevik 


