
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

16.01.2007 

SAS Radisson Gardermoen 

 

Til stede:  

Robert Kristiansen,  Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Svein-Harald Foss, Kjell 

Duedahl og Ellen B. Dobloug 

Forfall: Ragnar Dekke. 
 

 

Sak 01/07 Post 

 Mail av 1. desember fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen 

vedrørende aktivitetsforbud for Kristin Schumann Svendsen t.o.m. 

31.12.2007. 

 Brev av 2. desember fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb v/formann 

Birger Stene vedrørende aktivitetsavgift NKK ved avholdelse av 

jaktprøver.  NFK ber om at FKF umiddelbart bringer temaet opp til 

behandling og iverksetter dialog med NKK om en snarlig gjerning, evt. 

reduksjon av denne avgiften.   

Vedtak: Konsekvensene av forhøyelsen, bl.a. for harehund- og 

elghundprøver, er så utslagsgivende at Jakthunddivisjonen er i dialog 

med NKK. FKF avventer derfor tilbakemelding i saken til inntil 

Jakthunddivisjonen kommer med et resultat av forhandlingene med 

NKK.  

 Mail av 4. desember fra ITFK v/Nils B. Skaar hvor det gis tilslutning til 

brev fra NFK vedr. aktivitetsavgiften.  ITFK forventer at FKF sørger 

for at saken blir tatt opp på visjonsnivå, evt. reiser forholdet som sak på 

NKK’s representantskapsmøte våren 2007. 

 Mail av 4.12. fra Hedmark og Oppland FK hvor de sier seg enig i 

brevet fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb vedr. økning av 

aktivitetsavgiften samt påpeker manglende datasupport under høstens 

prøver da NKK’s database ved flere anledninger var ute av drift. 

 Mail av 4.12. fra Tromsø Fuglehundklubb med støtte til Nordenfjeldske 

Fuglehundklubb sitt syn i aktivitetsavgiftssaken. 

 Mail av 6. desember fra Nord Troms Fuglehundklubb v/leder Ola 

Dyrstad med støtte til Nordenfjeldske Fuglehundklubbs henvendelse 

angående aktivitetsavgiften. 

 Mail av 7. desember fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedr. 

opphevelse av eksklusjon for Ronny Engen, 2832 Biri. 

 Mail av 7. desember fra Norsk Pointerklubb v/Harald Jan Edvinsen 

vedr. Tom Øygards tilbud om bearbeidelse av jaktprøveresultater. Det 

forventes at avlsrådene i raseklubbene får gitt noen innspill samt at 

Øygard også har kontakt med DU. 

 Mail av 7. desember fra Møre og Romsdal Fuglehundklubb v/leder 

Mette Marie Waaler med tilslutning til Nordenfjeldske 

Fuglehundklubbs brev vedr. aktivitetsavgiften. 

 Mail av 8. desember fra Norsk Breton Klubb v/Tor Einar Jørgensen 

vedr. Tom Øygards tilbud, hvor det blir ytret skepsis mot å hoppe på et 



slikt prosjekt uten videre og heller bruke ressursene på det arbeidet som 

er startet i avlsrådssamarbeidet.  

 Mail av 8.12. fra Distriktsklubbenes Samordningsutvalg. DSOU hadde 

sitt første møte 30.11. og konstituerte seg med Birger Stene som leder. 

Referat var vedlagt. Utvalget ønsker en klargjøring fra FKF om hvilke 

regler som gjelder for oppnevnelsen av medlemmene, funksjonstid og 

lignende. 

Vedtak:  Styret i FKF overlater til Distriktsklubbenes 

Samordningsutvalg selv å utrede hvilke regler de mener bør gjelde for 

DSOU, og dette forslag foreligger, oversende det til styret i FKF for 

behandling. 

 Mail av 9. desember fra leder AU for avlsrådene Mette Ulvestad, 

vedrørende Tom Øygard’s tilbud hvor det informeres om at alle 

raseklubbene har stilt seg bak et felles dokument som er sendt NKK 

ang. ny dogweb. Når de endringene dette felles dokument omtaler er 

gjort, vil vi få mye større nytte av dogweb i avlsarbeidet enn det vi har i 

dag. 

 Mail av 13. desember fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen bilagt 

ajourført liste over personer med ilagte disiplinærreaksjoner. 

 Mail av 13. desember fra NKK v/Inger Dahle vedr. nye utstillingsregler 

gjeldende fra 1. januar 2007.  Fullstendig regelverk finner man på 

www.nkk.no.  

 Mail av 14. desember fra Vestlandets Fuglehundklubb v/Terje Tvedt 

vedr. aktivitetsavgift til NKK ved avholdelse av jaktprøver.  Det tas 

samtidig opp problemet med kontakt med NKK’s database høsten 2006, 

og ønsker at FKF ber NKK etablere en vaktordning som gir arrangørene 

tilgang til kontaktpersoner som er tilgjengelig på telefon. 

Vedtak: FKF v/sekretær tar kontakt med NKK med sikte på å få en 

vaktordning på plass f.o.m. vinterens jaktprøver. 

 Mail av 14.12. fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedrørende 

disiplinærvedtak fattet av Svenska Kennelklubben. 

 Mail av 15.12. fra Distriktsklubbenes Samordningsvalg v/Birger Stene. 

DSOU har tilskrevet medlemmer i FKF’s regionale samordningsutvalg 

for jaktprøver for å opprette kontakt mellom utvalgene for videre 

samarbeid mellom distriktsklubber, de regionale samordningsutvalg og 

de øvrige jaktprøvearrangører. 

 Kopi av brev av 17. desember fra Norsk Vorstehhundklubb v/leder 

Frank Øvrewall til Norsk Pointerklubb vedr. NPK’s forespørsel om å 

overta NM Skog 2007 pga. sitt 100-års jubileum i 2007. NVK har i 

styremøte 13. desember vedtatt dette, og har fremsatt ønske om å 

avholde NM Skog i 2010 ettersom NVK da fyller 75 år. 

Vedtak: Styret i FKF godkjenner den foreslåtte endringer vedr. NM 

Skog 2007 og NM Skog 2010. 

 Mail fra Janne Slåli om å bli fritatt som medlem av SU Midt-Norge, og 

at ny kandidat blir funnet. 

 Mail av 20. desember fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedr. 

disiplinærvedtak fattet av Svenska Kennelklubben. 

 Mail av 29. desember fra Norsk Vorstehhundklubb v/leder Frank 

Øvrewall vedr. apportprøve i Rogaland i regi av NVK Rogaland hvor 

Rogaland Fuglehund Klubb ikke ser behovet for en slik prøve. Partene 

er gitt beskjed om eventuelt å kontakte FKF eller NKK for å klare opp i 

forholdet. 

http://www.nkk.no/


 Mail av 3. januar 2007 fra Inn-Trøndelag FK v/Nils B. Skaar vedr. 

fordeling av oppgaver i NKK-systemet. 

 Mail av 4. januar fra Norsk Poineterklub v/Arne Hovde vedr. 

avholdelse av Nordisk Pointermatch torsdag 30. august på Kongsvold i 

forbindelse med NKP’s 100-års jubileum. Det søkes om dispensasjon 

for felling fra FKF også for dette arrangementet 30.08.  Vanlig prøve 

arrangeres 31.8.-02.09. 

Vedtak:  FKF sørger for at Nordisk Pointermatch 30.08. blir inntatt på 

søknaden om felling for høstens jaktprøver på Kongsvoll. 

 Mail av 4. januar fra NKK jakt og brukshundavdelingen v/Monica 

Nordlund vedr. endring av aktivietsavgiften fra tidligere 

maksumumsavgift kr. 28,- til 10%  av jaktprøvenes påmeldingsavgift, 

p.t. kr. 32,50. 

 Mail av 10. januar fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedlagt 

brev vedrørende NKK-regionene. 

 Mail av 11. januar fra Hedmark og Oppland Fuglehundklubb v/leder 

Iver Melby vedr. NM Lavland 2007.  Hed-Opp FK er usikre på om de 

ønsker å satse videre på lavlandsaktiviteter, og foreslår at Østfold 

Fuglehundklubb overtar NM for 2007. Østfold FK er positive til 

forslaget. Dersom de bestemmer seg for videre satsing, kan de avholde 

NM i 2008, dersom dette er ønskelig fra FKF’s side. 

Vedtak: Styret i FKF behandlet saken og gir sin tilslutning til at 

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb overlater NM Lavland 2007 til 

Østfold Fuglehundklubb.  Hed-Opp FK kommer med tilbakemelding 

om avholdelse av NM Lavland 2008 så snart denne beslutning er tatt og 

i god tid før søknad om høstprøver 2008 skal legges inn til NKK. 

 Mail av 12. januar fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb v/Birger Stene 

hvor det vedlegges en beregning av NKK’s aktivitetsavgift på prøver i 

forhold til antall startende i løpet av et jaktprøveår, NKK’s kostnader 

m.m. hvor beregningen munner ut i en reell aktivitetsavgift pr. startende 

hund på kr. 7,89. 

 Mail av 16.01. fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen med 

underretning om at NKK’s hovedstyre har vedtatt at samarbeidsavgiften 

for 2006 ikke skal innkreves. Dette som en naturlig del av den nye 

organisasjonen fra 01.01.07 og som støtte til klubbenes 

overgangskostnader. 

 

Sak 02/07 FKF’s representantskapsmøte 2007 

 Tilbud fra Norsk Pointerklubb v/Harald Jan Edvinsen om avholdelse av FKF’s 

RS ble gjennomgått.  Styret synes tilbudet er meget interessant og takker ja til 

tilbudet.  Sekretær tar kontakt med NPK og sender ut en foreløpig informasjon 

til medlemsklubbene.   

 

Sak 03/07 Avtale FKF-NKK 

Praktiseringsavtalen mellom NKK og FKF ble fremlagt og punktene ble 

gjennomgått.  Det er blitt foretatt noen endringer i forhold til opprinnelig tekst.  

Avtalen er egentlig så lik som mulig klubbenes medlemsavtale. Det er 

imidlertid noen av punktene som må skrives noe om, endre tekst, og Robert vil 

ta dette med Fosmo i NKK.  Eventuelle senere endringer vil bli fremlagt som et 

tillegg til avtalen, slik at man ikke trenger å reforhandle den opprinnelige 

avtale. 

Robert og Per arbeider videre med avtalen og formålet er at den blir enklest 

mulig. I tillegg må det lages en arbeidsavtale som går på hva FKF skal ivareta:  



- Godkjenning av dommere/avautorisering.   

- Ansvar for vedlikehold av dommeroversikt. 

- Disiplinærsaker: Det bør opprettes en fagkomite for fuglehundprøver. 

Komiteen må få et mandat og arbeidsinstruks. Dette må behandles og 

godkjennes av FKF’s RS . Komiteen behandler innkomne saker. Klager 

på avgjørelser kan ankes inn overfor NKK’s Apellkomite. 

- Høystatusløp Kongsvoll/ Kongsvollkomiteen. Ønskelig at NKK fortsatt 

opprettholder vedlikehold av leieavtalene.  

- Terminliste prøver og utstillinger. 

- Utdanning utstillingsdommere. 

 

Sak 04/07 Info om Jakthunddivisjonen. 

 Utsendt informasjon fremlagt. Møte i Jakthunddivisjonen i 15.01.  Referatet ble 

gjennomgått. 

 Det skal inn nye 4 nye medlemmer til hovedstyret i NKK.  FKF’s 

medlemsklubber bør her komme med forslag på habile kandidater.  Frist for 

innsendelse av forslag til NKK’s RS er 21. mars. 

 

Sak 05/07 Årsberetning 2007 

Arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt i forhold til årsberetningens 

punkter.. 

 

Sak 06/07 Eventuelt 

 Vinterprøve Kongsvoll: Avtale fra  Statsskog mottatt.  Robert arbeider 

videre med saken. 

 Dommersamling på SAS Radisson Gardermoen 27. januar. 

   16 kandidater til årets distriktssamling er oppmeldt. 

 Internet: Roy jobber videre med saken. Det foreligger nå to alternativ.   

 Laguttak VM: Over 50 meldte seg på.  Det ble utarbeidet et reglement 

som ikke var helt tilfredsstillende, og dette er derfor blitt forbedret. og 

sendt ut til raseklubbene. Det er ikke kommet tilbake noen 

motforestillinger.  Reglementet oversendes styret til behandling. 

 Infopermen: Permen trenger oppdatering. Alle emner ble gjennomgått 

og oppgaver fordelt. 

  

 

 Neste styremøte:  

 

   30.01.07 kl. 17 på SAS Radisson Gardermoen. 

 

    

Ellen B. Dobloug 

Referent 

 

 


