
  

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

 
 

REFERAT  23.11.2022 

 

MØTETYPE   Teams 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE:  Anders Ellefsen og Inger-Lise Ingdal (NBK), Dag Kleven og Arne Hovde 
(NESK), Thomas Tollefsen (NGK), Martine Rudi Teige og Harald Bruflot 

(NMLK), Rune Hoholm (NPK), Birte Wold Myhre og Eva Pedersen (NVK), 
Hilde Saugestad (NWK). Geir Morten Søgård deltok for FKF. Det deltok 

ingen fra NISK eller Datautvalget 

 
Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  

 

01-04-22 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

 
 02-04-22 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON Referat godkjent uten kommentarer.  

 
  

03-04-22 IKKE AVSLUTTEDE SAKER 

 
 

Mangelfull info vedr. hunders titler ved uttrekk fra NKK. Hunder med tittel 
som i NKK-systemet presenteres over to linjer (tittel 1/tittel 2) får ikke overført alle 

data til Datahound.  Dette er undersøkt og NKK har ingen mulighet p.t. til å endre 

datasystemet sitt. NKK er underbemannet og kun en person jobber med dette. NKK 
er i oppbemanningsfase nå, og i fremtiden vil ting bli bedre. RU retter en 

henvendelse til FKF, med en anmodning om at de tar dette videre med NKK. I 
henvendelsen inkluderes også spørsmålet knyttet til tidligere sak; utenlandske hunder 

med flere reg.nr. 
 

 

 

Felles datauttrekk en gang pr.år. Flere klubber ønsker lenger tid for å vurdere 

felles datauttrekk. NBK sender ut nytt skriv som beskriver et felles datauttrekk og 
hvordan dette skal brukes. Tilbakemelding sendes til RU-sekretær senest 15.januar 

2023.  

 

 

 

Felles avlskonferanse 

Det er foreslått å arrangere en felles avlskonferanse i januar/februar 2024. 
Planlegging bør starte i god tid, og raseklubbene gir beskjed pr epost til RU-sekretær 

om de ønsker at det arrangeres en slik konferanse innen 1.februar 2023.  

 

 
 
 

04-04-22 SAMORDNINGSUTVALG UTSTILLING 

DISKUSJON Ref forslag fra FKF.  

KONKLUSJON RU støtter forslag om å opprettholde et utvalg som samordner datoer for utstillinger. 

ANSVARLIG Geir Søgård (FKF) fikk beskjed under møtet, og tar dette videre til FKF. 
 
 
 



05-04-22 Revisjon jaktprøvereglementet  

DISKUSJON 

Det er et ønske om at RU involveres tidligere i prosessen, og RU-leder formidler dette 

videre. RU er ansvarlig for NM lag og Championatreglene – og disse reglene kan 
endres årlig. I forkant av Fuglehundtinget er det tradisjon for at RU diskuterer de 

saker som er aktuelle for RU.  

KONKLUSJON 

  

06-04-22 FORKRIFT OM AVL AV HUND  

DISKUSJON 
RU Leder og FKF V / Geir Søgård deltok på infomøte med NKK, og refererte kort om 

det. 

KONKLUSJON 

  
 

07-04-22 EVENTUELT 

 

T.Tollefsen stiller som RU-representant på Dommerkonferansen i januar. Ta kontakt 

med TT dersom det er saker dere ønsker belyst eller diskutert.  

 

 

 
 

Neste møte onsdag 1.februar 2023, kl 2000. Møtet avholdes på Teams.  
 

 

Sande, 23.11.22 
H.Fevik 

  
 


