
  

RASEUTVALGET 
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK 

 
 

REFERAT  02.02.2022 

 

MØTETYPE   Fysisk / Teams 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Arne Hovde og Iver Melby (NESK), Thomas Tollefsen (NGK), Anders 
Fledsberg og Ole Pinderup (NISK), Harald Bruflot (NMLK) og Rune Hoholm 

(NPK). Birte Wold Myhre og Eva Pedersen (NVK) og Inger-Lise Ingdal (NBK) 

deltok via Teams. Det deltok ingen fra Datautvalget eller FKF. 

 
Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  

 

01-02-22 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 
 

 
 02-02-22 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON Referat godkjent uten kommentarer.  

 
 IKKE AVSLUTTEDE SAKER 

03-02-22 HUNDER REGISTRERT MED FLERE REG.NR I DOGWEB 

 
Utenlandske hunder registrert med flere reg.nr i DogWeb. 

DISKUSJON  

KONKLUSJON 
Klubbene bes oversende eksempler til RU, frist 10.juni. RU sammenfatter og 
oversender et notat til FKF og ber de ta dette videre med NKK. 

ANSVARLIG 
Klubbene sender eksempler til RU-sekretær som sammenfatter og videresender til 

FKF. Ansvarlig RU-sekretær/RU-leder 

 

 
 

04-02-22 MANGELFULL INFO VEDR HUNDERS TITLER VED UTTREKK FRA NKK 

DISKUSJON 
Hunder med tittel som i NKK-systemet presenteres over to linjer (tittel 1/tittel 2) får 

ikke overført alle data til Datahound.   

KONKLUSJON 
RU-leder/NISK samkjører kontakt med  Datahound/NKK på vegne av RU for å forsøke 

finne en løsning på dette  

ANSVARLIG RU-leder 

 
 
 

05-04-22 VALG 

DISKUSJON Det er valg på nestleder. RU leder ble valgt for 2 år i 2021. 

KONKLUSJON Harald Bruflot (NMLK) ble foreslått og enstemmig valgt som nestleder i RU.  
 

 
 
 

06-02-22 EVENTUELT 

 

FELLES DATAUTTREKK ÅRLIG 

NBK redegjorde for forslag om å gjøre et felles datauttrekk for alle klubbene en gang 
i året. Forslaget konkretiseres og distribueres, via RU-sekretær, til alle medlemmene i 



forkant av neste RU-møte.  

 
FELLES AVLSKONFERANSE 

NPK refererte til felles avlskonferanse i januar 2020, og fremmet ideen om å forsøke 

gjenta suksessen. RU var positive til ideen og tar dette videre på neste møte.  
 – kommer med konkret forslag til felles datauttrekk en gang pr år 

 
UTESTENGTE HUNDER 

Det ble rettet spørsmål knyttet til informasjonsflyt knyttet til utestengte hunder. Det 
er ofte tilfeldig hvordan/om raseklubb og arrangører får informasjon om dette. 

Eksempelvis bør prøvearrangører minnes på at uansket adferd merkes spesielt (gul 

lapp) på kritikkskjemaet som sendes raseklubb.  
RU sender mail til FKF og oppfordrer de til å opprette rutiner slik at raseklubb blir 

informert om utestengte hunder. Ansvarlig RU-leder. 
 

INDEX UTENLANDSKE HUNDER 

Det er en utfordring å finne rett index på utenlandske hunder. NVK har nettopp 
iverksatt et arbeid knyttet til dette, og vil dele resultater med RU når noe er klart.  

 
 

 
 

 

Neste møte avholdes i august. Dato kommer. Møtet avholdes på Teams.  
 

 
Sande, 23.05.22 

H.Fevik 

  
 


