
Etablering av samarbeidsavtale og endring av FKFs lover  

 
Saken om medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk hovedtilknytning enn som 

selvstendig fuglehundklubb ble behandlet på Fuglehundtinget 2014. Det innledende arbeidet med 

dette spørsmålet startet forøvrig som resultat av vedtak på Fuglehundtinget 2013. 

 

Fuglehundtinget 2014 vedtok enstemmig: 

 

1. Det skal til Fuglehundtinget 2015 fremlegges en samarbeidsavtale med fuglehundgruppene 

med annen organisatorisk hovedtilknytning. Intensjonen i avtalen skal være at 

fuglehundgruppene får samme informasjon fra FKF som FKFs medlemsklubber, deltagelse i SU, 

møte-, tale- og stemmerett på Fuglehundtinget, rett til avholdelse av prøver, utstillinger mv på lik 

linje med FKFs medlemsklubber. Avtalen skal også regulere plikter. 

2. Det skal fremlegges forslag til endring i lovene som gir hjemmel til å inngå 

samarbeidsavtalen. 

3. Fuglehundgruppene med annen organisatorisk hovedtilknytning sin status i FKF forblir 

uendret frem til Fuglehundtinget 2015. 

 

Styret i FKF har senere gitt Lovkomiteen i oppdrag å arbeide fram forslag til samarbeidsavtale og 

forslag til endringer av FKFs lover med kommentarer. Lovkomiteens utkast som var utarbeidet 

slik vedtaket på Fuglehundtinget 2014 forutsatte, ble sendt på høring til alle medlemsklubbene 

den 5/11-14. Til høringsfristen 7/12-14 ble det mottatt 3 høringsuttalelse fra raseklubber, 3 

høringsuttalelser fra distriktsklubber, en felles høringsuttalelse fra de 6 fuglehundutvalgene i 

NJFF-klubbene samt et høringssvar fra Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa. 

 

Lovkomiteen har deretter hatt en gjennomgang og vurdert de mottatte høringsuttalelsene og hatt 

en ny samlet gjennomgang av det utsendte høringsutkastet og foretatt noen endringer. Endringer i 

forslaget er gjort både i forslag til lovendringer og i forslag til samarbeidsavtale. 

 

Lovkomiteens vurdering 
 

Som det vil være kjent så hadde ingen av NJFF-klubbene oversendt nye lover for godkjennelse av 

FKF slik andre distriktsklubber og raseklubber hadde gjort i.f.m. omorganiseringen av FKF som 

reelt forbund. Nye lover ble tilsendt fra Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa men disse hadde 

flere prinsipielle avvik og/eller mangler i forhold til vedtatt lovmal for FKF og ble ikke godkjent 

av FKF ved behandlingen i 2013. 

 

Dette var bakgrunnen for at denne saken har vært behandlet på Fuglehundtinget både i 2013 og 

2014. De aktuelle 7 klubbene ønsket alle å fortsette som medlemmer i FKF men kunne ikke 

oppfylle viktige forutsetninger i FKFs lover. Dette var også bakgrunnen for at Fuglehundtinget 

2014 samlet seg om en løsning om en samarbeidsavtale som kunne tilrettelegge for et videre 

samarbeid slik at disse klubbenes drift, aktivitet og rettigheter innenfor fuglehundsporten kunne 

fortsette.  

 

Høringsuttalelsen fra NJFF-klubbene er omfattende og inneholder en rekke nye innspill og 

endringer av det høringsutkastet som var sendt ut. De tar ikke inn over seg at deres ønske ble 



avvist på Fuglehundtinget 2014 men tar påny opp ønsker og løsninger om fortsatt medlemskap i 

FKF. Dette står i sterk kontrast til konklusjonen og vedtaket på siste Fuglehundting, et vedtak 

som de også selv stemte for som den løsning det var oppslutning om fra alle medlemsklubber. 

 

Diskusjonen og vurderingen av om disse aktuelle klubbene fortsatt kan være medlemmer av FKF 

som tidligere, er nå uaktuell og avsluttet. Alle må respektere og ta konsekvensen av 

Fuglehundtingets enstemmige vedtak. Lovkomiteen har derfor selvsagt ikke kunnet vurdere 

innholdet i nevnte felles høringsuttalelse som er i konflikt med Fuglehundtingets vedtak i 2014. 

Det samme gjelder Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa som primært ønsker å fortsette som 

medlem slik de har forsøkt å tilrettelegge, men subsidiært støtter NJFF-klubbenes ønsker. 

 

Lovkomiteens forslag 

 

Lovkomiteens enstemmige forslag for inngåelse av samarbeidsavtale, forslag til endringer av 

FKFs lover og kommentarer til lovene framgår nedenfor. Forutsetningene og intensjonen som 

framgår av pkt. 3 i vedtaket på Fuglehundtinget 2014 om at dette kan avløse det formelle 

medlemskapet disse fuglehundutvalgene i NJFF-klubbene og Tromsø Hundeklubb, 

fuglehundgruppa ivaretas ved at samarbeidsavtale inngås med hver enkelt av disse 

samarbeidende klubbene og signeres av partene etter at Fuglehundtinget 2015 er avsluttet.  

 

15. januar 2015. 

 

Dag Skarpodde Harald Bruflot  Nils B. Skaar  Trine Melheim 

 

 

Samarbeidsavtale mellom FKF og klubber/foreninger 

med annen organisatorisk tilknytning til FKF enn som 

selvstendig fuglehundklubb.  

 

Dags dato er følgende samarbeidsavtale inngått mellom 

Fuglehundklubbenes Forbund (heretter kalt FKF) 

og 

(navn på forening eller klubbs hundegruppe/utvalg] heretter kalt samarbeidende 

klubb. 

 

1. Samarbeidsavtalen erstatter det medlemskap i FKF som foreningen/klubben hadde før 

revisjon av FKFs lover ble vedtatt av Fuglehundtinget 9/6 2012 og godkjent av NKK 3/12 

2012. 



2. Samarbeidsavtalen regulerer de plikter og rettigheter som gjelder for partene etter at 

selvstendig medlemskap i FKF ikke kunne videreføres uten lover som samsvarte med 

FKFs lovmal. De samarbeidende klubber mottar informasjon og er høringspart på lik linje 

med FKFs medlemsklubber. 

3. Samarbeidsavtalen som FKF inngår med samarbeidende klubb kan ikke være i konflikt 

med de til enhver tid inngåtte avtaler mellom NJFF og NKK. 

Samarbeidsavtalen er NJFF og Tromsø Hundeklubb uvedkommende. 

4. FKF har selvråderett over forhold som ikke er berørt i den sentrale avtale mellom NJFF 

og NKK, NKKs lovverk eller vedtak på NKK RS.  

5. Denne samarbeidsavtale gir klubben rett til å arrangere utstillinger og prøver på lik linje 

med NKKs egne medlemsklubber. NKKs regelverk, herunder NKKs lover kap. 7 om 

disiplinærbestemmelser m.m. gjelder fullt ut for slike arrangementer. 

6. Den samarbeidende klubb kan være representert i samordningsutvalgene for 

fuglehundprøver på lik linje med FKFs medlemsklubber. 

7. Den samarbeidende klubb skal ha like muligheter som FKFs medlemsklubber til å få 

tildelt CACIT.  

8. Den samarbeidende klubb skal ha lik mulighet som FKFs medlemsklubber til å arrangere 

utstillinger med de raser FKFs utstillingsutvalg tildeler utstillingsrett for. 

9. Den samarbeidende klubb har forslag-, møte-, tale- og stemmerett på Fuglehundtinget 

med 1 stemme. 

10. Den samarbeidende klubb kan drive grunnutdanning av dommerkandidater til 

fuglehundprøver etter opplegg godkjent av FKF. 

11. Den samarbeidende klubb må respektere avtaler FKF inngår med andre nasjonale eller 

internasjonale foreninger. 

12. Den samarbeidende klubb plikter lojalt å støtte opp om FKFs aktivitet og vedtak på de 

områder som er omfattet av samarbeidsavtalen. 

13. Den samarbeidende klubb skal betale en årlig avgift til FKF tilsvarende den FKFs 

medlemsklubber betaler til forbundet. 

14. Denne samarbeidsavtale kan sies opp av partene med 3 måneders frist. Vedtak om 

oppsigelse krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget. 

 

Sted:        Dato: 

 

Fuglehundklubbenes Forbund   Samarbeidende klubb   



 

 

Endringer av FKFs lover for etablering av samarbeidsavtale for klubber og 

foreninger med annen organisatorisk tilknytning til FKF enn som selvstendig 

fuglehundklubb 

 
Nødvendige endringer i FKFs lover:  
Tekst som foreslås fjernet er merket med rødt og overstrøket. Ny tekst vises i rødt. Tilsvarende 
gjelder lovkommentarene.  
 
§1-3 Definisjoner 
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 
Fuglehundtinget. 
Medlemsklubber – De raseklubber og distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er 
medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er 
medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF gjør. 
Klubber med samarbeidsavtale – De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF. 
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter 
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 
vedtatte instrukser. 
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 
medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg i et 
raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. 
Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. 
 
FKFs organer: 

 
- Fuglehundtinget 
- Ekstraordinært Fuglehundting 
- Styret 
- Valgkomite 
- Medlemsklubber 

 

§1-4 Tilknytning og organisering 
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.  
 
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. 
 
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 



beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 
rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK. 
 
De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF og klubber og foreninger som har 
annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via FKF, har de plikter og rettigheter som 
samarbeidsavtalen beskriver. 
Fuglehundtinget kan inngå Samarbeidsavtale med klubber som gir disse forslagsrett, møterett, 
talerett og stemmerett på Fuglehundtinget. Inngåelse av slik Samarbeidsavtale krever 2/3 
flertall på Fuglehundtinget. 
  
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF endre 
på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i FKF hvis 
beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1. 
 
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning av 
jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  
 

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette 
§2-1 Medlemskap 
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i 
samsvar med FKFs og NKKs lovmal. 
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget 
regelverk. 
 
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte 

FKFs og NKKs virksomhet. 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder, 
kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap. 
Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for Fuglehundtinget 
via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at FKFs medlemsklubber 
i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal medlemsklubber som arbeider med andre 
raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha anledning til å komme med sine uttalelser. For å 
bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for rasene 
betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier, championatregelverk og 
helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF. 
 
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk. 
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Nødvendige endringer i kommentarer til FKFs lover: 

§2-1 Medlemskap 
Raseklubbene er i en spesiell stilling i FKF. De skal sikres at de fortsatt har styringen på 
utviklingen av de raser de representerer. I saker av avlsmessig stor betydning har derfor 
raseklubbene eksklusiv rett til å fatte avgjørelser. Det videreføres at rasestandarden og 
eventuelle endringer i denne, er et forhold som utelukkende er den aktuelle raseklubbens eget 
ansvar. Videre har raseklubbene samlet et ansvar for å fastsette championatregelverk, både på 
utstilling og på jakt. FKF har felles championatregelverk for sine raser. Det betyr at det kan 
fastsettes flere championattyper innenfor jaktchampionatet slik det tidligere har vært gjort 
(NJCH og NJ(k)CH), og at alle raser har anledning til å oppnå disse på de samme betingelser.  
 
Saker av helsemessig karakter er raseklubbenes domene alene. I slike saker kommuniserer 
medlemsklubbene direkte med NKK eller den institusjon de ser formålstjenelig. 
 
Deler av jaktprøveregelverket ligger i et grenseland når det gjelder raseansvar. Norsk tradisjon 
har vært at alle raser har samme jaktprøveregelverk. Dette er en viktig årsak til den høye 
standard fuglehundene har i Norge. Dette videreføres ved at jaktprøveregelverket fortsatt skal 
være felles for alle raser tilsluttet FKF. Endringer i jaktprøveregelverket skal behandles på 
samme måte som tidligere, hvor alle klubber tilsluttet FKF kan komme med endringsforslag. 
Disse blir sendt på høring via dommerutvalget i FKF og hvor de lokale dommerutvalg gjennom 
sine klubber skal høres. Fuglehundtinget stemmer tilslutt over de innkomne endringsforslagene. 
Vedtaket sendes deretter NKK for endelig godkjenning. Regelverket for NM-lag er et forhold 
utelukkende for raseklubbene. 
 
Raseklubbene har ansvaret for utviklingen av sine raser. I dette ligger et ansvar og en rett til å 
regulere forhold rundt jaktprøver og utstillinger som har direkte betydning i avlsmessig 
sammenheng. Antall championer vil påvirkes av vilkårene for å oppnå championat. På utstilling 
vil dette være antall utstillinger totalt og i hver region av landet, samt antall store certifikat per 
år for hver rase. På jaktprøver vil det være antall jaktprøver totalt og i hver region samt antallet 
Cacit per sesong og fordelingen av disse. Det er FKFs styret eller det oppnevnte utvalg som etter 
fastlagt instruks regulerer terminlisteoppsettet for jaktprøver og utstillinger. Også overfor NJFF-
klubber kan raseklubbene eller den de gir en slik fullmakt, regulere tildelingen av jaktprøver og 
utstillinger, jfr overenskomsten mellom NJFF og NKK pkt 2.1 og 2.6.  
 
Raseklubbene har uttalerett i forbindelse med autorisasjon av utstillingsdommere for sine raser.  
 
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder 
kan bli medlemmer av FKF. Det er ikke ekskluderende at distriktsklubben også arbeider med 
andre grupper av hunder, men det er en forutsetning at klubben har en egen gruppe for 
stående fuglehunder. 



 
Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap, jfr. avtale mellom NKK og NJFF. 
 
Ved opptak av nye medlemmer kreves det 2/3-flertall av de avgitte stemmer på det aktuelle 
Fuglehundtinget. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket en 
ønsker nettverket av FKF-klubber. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig antall 
medlemmer for å få nok kompetente tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette vil sikre 
aktivitet og god organisering uten å komme i konflikt med allerede etablerte klubber. 
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