
 

MANDAT INSTRUKTØUTVALGET 
1 Grunnlag 

Fuglehundtinget 2014 godkjente ny instruktørutdanning i FKF.  Styret i FKF ble samtidig gitt 
fullmakt til å gjøre endringer i kursene ved behov.  Det stilles stadig større krav til instruktører og 
hvordan hunder skal trenes.  FKF Instruktørutvalget skal legge til rette for, og overvåke 
utdanning og autorisasjon av FKF instruktører slik at disse arbeider etter samme mal, og er en 
ressurs for fuglehundeiere i hele Norge. 

 

2 Mandat  

2.1 Arbeidsoppgaver for instruktørutvalget 

IU er av styret i FKF gitt ansvar for retningslinjer for opptakskrav og autorisasjon av instruktører, 
samt kriterier for å holde avholde kurs. 

IU skal ha overoppsyn med lister over autoriserte instruktører. 

IU skal arrangere kompetansesamlinger for Fase 3 instruktører.  IU kan også, om ønskelig, 
delta på regionale samlinger arrangert av lokal(e) klubber.  Ansvar for etterutdanning av Fase 1 
og Fase 2 instruktører ligger hos lokale Fase 3 instruktører. 

 

2.2 Retningslinjer for IU 

IU skal være et ressurssenter for FKF`s styre knyttet til instruktørrollen. 

IU skal ivareta instruktørenes interesser og være en faglig ressurs så vel som en ressurs ved 

eventuelle konflikter og utfordringer. 

IU har ansvar for å opprettholde en tilstrekkelig faglig utvikling. 

IU skal arbeide for å øke FKF instruktørenes anseelse. 

IU skal rapportere til FKF styret. 

IU består av en representant fra FKFs styre, samt personer utnevnt av FKFs styre. 

 

3 Sammensetning 

Instruktørutvalget består av følgende personer; 

Navn  Adresse E Post Tlf 

Trond Lereng Ryavegen 85,  

2740 Roa 

 

tr-leren@online.no 

 

9928 9936 

Lars O. Farnes Lillevannsveien 69a, 

0788 Oslo 

 

lars@farnes.no 9288 3030 

Ellen Marie 
Imshaug 

 

Blakersund veien 5 

1923 Sørum 

imsu@online.no 9768 3330 

 

Gry Eriksen Falla 14 

1747 Skjeberg 

 

gry@flexi.no 9691 0000 
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4 Ansvar/Myndighet 

Instruktørutvalget kan treffe generelle og prinsipielle beslutninger innenfor mandatet. 

Utvalget må hente inn godkjenning fra styret i tvils tilfeller, samt når det er forhold som danner 
presedens. 

5 Arbeidsmetodikk/Samarbeid/Rapportering 

IU vil benytte fysiske møter, teamsmøter, telefon og mailutveksling. Utvalget vil samarbeide med 
aktuelle aktører internt og eksternt ved behov. 

5.1 Møtefrekvens 

Møter vil bli avholdt ved behov. 

5.2 Rapportering 

Instruktørutvalget skal fortløpende holde FKF styret orientert om arbeidet. 

Utvalget skal hvert år ifm Fuglehundtinget orientere om siste års arbeid. 

6 Ressurser og økonomi 

Økonomi fastsettes gjennom budsjett for FKF, eller fra sak til sak hvis dekning ikke finnes 
gjennom budsjett. 

Kompetansesamlinger o.a. dekkes av FKFs styre etter at fremlagt budsjett er godkjent. 

 

 

 

 

FKF styret 

November 2019 

   

 


