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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN MILITÆRE FLYSTASJON 

13.11.2008 kl. 18 -22 

 

 

Til stede:  Kåre Norum, Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  

                       Cato Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 88/08: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

   

  Vedtak: Ingen merknad. 

 

Sak 89/08: Godkjenning av møteprotokoll 16.10. 2008: 

 

  Vedtak: Ingen merknad. Godkjent. 

 

Sak 89/08: Post: 

 Mail av 28. september fra Iver Melby med forslag om at de som 

dømmer høystatusløp får et FKF-glass for sin gjerning. 

Forslag til vedtak: FKF-glassene har så langt vært forbeholdt 

vinnere av høystatusløp og enkelte andre personer for en spesiell 

innsats innen fuglehundsporten.  FKF ønsker å beholde denne 

eksklusiviteten i forhold til mottaker av glassene.  Statuttene tilsier 

også at glassene skal brukes i den sammenheng som er nevnt her.  

 

 Mail av 29. oktober fra NKK v/Janne Gregersen vedr. høring om NOX-

registrerte hunder på karaktertest og funksjonsanalyse.  NKK har åpnet 

et offisielt register kalt NOX hvor uregistrerte hunder og 

blandingshunder kan registreres.  De ønsker også å kunne tilby enkelte 

aktiviteter til medlemmer med denne kategori.  Klubbenes uttalelse i 

denne forbindelse til det fremlagte forslag ønskes innsendt innen 24. 

november.  Vedtak: Styret tar mailen til orientering. Dette vil ikke 

få noen betydning for oss da det er kun renrasede hunder som får 

starte på jaktprøver og utstillinger i gr. 7. 

 

 Mail av 6. november fra Elisabeth Kallevig vedlagt reiserapport Zadar i 

forbindelse med VM for britiske og kontinentale stående fuglehunder.   

Vedtak: FKF takker for rapporten og vil sørge for at den blir utlagt 

på FKF’s webside www.f-k-f.org til orientering for interesserte. 

 

 Brev  av 6. november fra Norsk Kennel Klub v/Jakt- og 

Brukshundavdelingen med vedtak i HS sak nr. 213/08: Søknad fra 

Norsk Engelsksetterklubb om lukket vinnerklasse med utdeling av 

CACIT.  HS vedtok å ikke åpne for avholdelse av lukket VK for 

engelsksetter med utdeling av CACIT. (Det angis ikke i brevet hvilken 

prøve i 2009 dette gjelder).  

Vedtak: Tas til etterretning. 

http://www.f-k-f.org/
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 Brev av 10. november fra NKK v/Jakt-og Brukshundavdelingen vedr. 

klage på deltakers oppførsel ved Vest-Finnmark FK’s prøve i mars 

2008, HS sak nr. 215/08. Hovedstyret vedtok å følge GK’s innstilling 

og gi deltakeren en irettesettelse. Ved gjentakelse, kan det vedtas 

ytterligere sanksjoner. 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 90/08: NM Skog – NM Høyfjell. 

 I og med at  NM Høyfjell legges til 4.-6. september 2009, viser det seg at dette 

er samme dato som Norsk Gordonsetterklubb i samarbeid med Randsfjord FK 

har valgt for NM Skog i 2009.  Det er gått ut en forespørsel om å flytte NM 

Skog, og tilbakemelding ventes i uke 47. 

Vedtak: Uansett tilbakemeldingen, opprettholder styret vedtaket om den 

angitte dato for NM høyfjell 2009.  

 (Det er 19.11. bekreftet at NM Skog 2009 arrangeres 28.-30. august). 

  

Sak 91/08: Utenlandsk JCH – Hva skal til for å bli Norsk JCH? 

NKK har fått mange henvendelser om hvilke krav som stilles, og har pr. i dag 

ikke kunne besvare disse henvendelsene pga. manglende retningslinjer. Saken 

er oversendt RU tidligere til uttalelse. 

Vedtak: FKF har foreløpig ikke fått svar fra RU og vil gir tilbakemelding 

til NKK etter styremøte 16.12.08. 

 

Sak 92/08: Vinterprøver. Tildeling av prøver. Fordeling av CACIT. 

 Vedtak: Saken utsettes inntil utkast terminliste foreligger. Ellen forespør 

Mette om det er tidsnok den 17.12. med tilbakemelding. 

 (Dette er ikke tidsnok, - frist fellesstoff er 07.12. Kjell kvalitetssikrer 

tilbakemeldinger fra Samordningsutvalgene). 

 

Sak 93/08: Regnskap pr. 3. kvartal 

 Regnskapet er tidligere oversendt styremedlemmene. Det er siden også ført 

oktober måned, slik at det pr. i dag foreligger resultat pr. 31.10.08.  Resultatet 

så langt er noe bedre enn det budsjetterte underskudd for 2008. 

 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 94/08: Nytt medlem i Derby-komiteen 

 Komitemedlem Nina Nordby Kjelsberg er nå ferdig med sin periode på 3 år, og 

komiteen har fremsatt forslag på nytt medlem f.o.m. 2009: Marianne 

Steenland, Tynset.  Marianne er tidligere leder av Østerdalen Fuglehundklubb 

og er nyutdannet dommer i høst.  De gjenværende medlemmer er Svein Borgen 

og Ola Øie. Begge er dommere. 

Vedtak: FKF godkjenner valget. Marianne Steenland tilskrives samt at 

også Nina Nordby Kjelsberg tilskrives med takk for innsatsen.  Sekretær 

meddele NKK v/jakt- og brukshundavdelingen om skifte i komiteen. 

. 

Sak 95/08: Orientering vedrørende Jakthunddivisjonen m.m. 

   Kåre orienterte om saken siden møte med NKK den 14 oktober, og hendelser  

                       frem til dags dato. Kåre er innvalgt av NKK som medlem i utvalget som skal se  

                       på/utrede en evt. jakthundkomite i NKK under hovedstyre. 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.   
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Sak 96/08: NKK’s tjenester. 

 RU har gitt ansvaret for det videre arbeidet med nytt jaktprøveskjema til DU. 

For å være sikker på at NKK får gjort de endringene på jp-skjemaet som er 

nødvendig i DogWeb og DogWeb Arra, sier NKK v/datasjef Vidar 

Grundetjern at det vil gå på bekostning av det arbeidet som skal gjøres for 

andre klubber i JD. Det er her snakk om 30 timers arbeid.  

 Vedtak: FKF mener at dette arbeidet ikke vil være en ny oppgave, men en 

justering av en allerede eksisterende tjeneste fra NKK.  En slik justering 

må det være rom for i tillegg til de oppgaver JD’s medlemsklubber 

kollektivt har bedt om, og FKF ønsker derfor at NKK skal gjøre dette 

arbeidet slik at det er i orden til jaktprøvearrangørene trenger det ca. 1. 

februar 2009. Kåre tar henvendelse ad. tjenestevei! 

 

Sak 97/08: Utdanningsopplegg i FKF/JD/NKK-regi. 

 Det er satt ned flere grupper på flere nivå som jobber med det samme området. 

NKK har et utvalg som jobber med utdanning.  JD har det samme, og det har 

også NJFF. Hva er vi best tjent med? 

                       Vedtak: Cato forberedelser en strategi for utdanning til instruktør til neste 

styremøte 16.12.  

 

Sak 98/08: Forholdet til RU og distriktsutvalgene 

  Kåre orienterte.  Innlegg også fra Nils, Tor og Kjell. Cato orienterte vedr. RU. 

                       Vedtak: Enighet om at samarbeidet og kommunikasjonen til RU og  

                       Distriktsklubbene har et stort forbedringspotensiale.  

                       Kåre tar opp saken med RU, slik at en fra styret og da Cato kan møte i   

                       RUs møter. 

 

Sak 99/08: Formalia/intern kommunikasjon i FKF 

Interne arbeidsrutiner ble tatt opp til diskusjon. Det var et ønske om bedre 

rutiner for informasjon til styremedlemmer før avgjørelser ble tatt.  De 

uheldige episoder som har oppstått i høst skal man unngå i det videre 

styrearbeidet.   

Vedtak: Hver enkelt forbereder sitt saksområde til styremøtet, sender ut 

dette til styremedlemmene i god tid før møtet, slik blir møtene blir mer 

effektive.  

 

100/08: Rullering høstprøver Kongsvold 

Marte og Cato hadde laget en oversikt mht. til historikken rundt 

Kongsvoldprøvene.  Samtidig var det satt opp en innstilling til styret med fem 

forskjellige alternativer. Styret diskuterte saken inngående. 

Vedtak: Styret vil for 2009 opprettholde dagens arrangører.  

1. En redegjørelse for saken fra FKF legges omgående ut på FKF’s 

webside. All korrespondanse i saken legges ut.  Cato, Kåre og Mette 

samarbeider om utformingen av redegjørelsen.  

2. FKF’s avgjørelse om rullering vil skje så snart vi har mottatt vedtak fra 

NKK’s hovedstyremøte om saken, 4.12. (Ble behandlet i HS 19.11)   

Da, forutsatt at saken blir sendt tilbake til FKF, har vi et vedtak. 
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101/08: Nordisk mesterskap 

Det er ønskelig å arrangere et Nordisk mesterskap stående fuglehunder, vinter. 

Det ble vedtatt på møte i Nordisk Kennel Union 10.09. å arrangere et slikt 

mesterskap..     

Vedtak:FKF må involveres i et slikt mesterskap, men foretar seg ikke noe 

før man får en formell henvendelse fra NKK. 

(En slik henvendelse fra NKK  forelå 13.11. og vil bli besvart av FKF). 

 

102/08: NM Lavland 2009 

Sekretær har sendt henvendelser til Hedmark og Oppland FK samt Rogaland 

FK om de er klare for å komme inn i rulleringen av NM Lavland.  Svarene 

tilbake er negative for øyeblikket. 

Vedtak:Romerike FK godtas som arrangør av NM Lag og NM Individuelt 

Lavland 2009.  Arrangøren har satt datoen til 15.-18.10.2009. 

 

103/08: FKF’s nettsider.  

Nettsiden har så langt vært ivaretatt av Kåre.  Det var ikke ment som en 

permanent løsning. Siden må nå driftes regelmessig. 

Vedtak: Roy Robertsen har sagt seg villig til å legge ut saker som blir 

tilsendt fra styremedlemmene eller sekretær. Styret godkjente denne 

løsningen, samt takket Roy for tilbudet. 

  

104/08: Eventuelt   

 Gullmerker: Beholdningen av gullmerker (æredsmedlemmer) er nå 

slutt, og det må bestilles nye merker.  Sekretær bestiller 10 merker hos 

Gullsmed O. Liberg, Hamar til angitt pris ca. kr. 800,- pr. stk. 

 Pokal NM Lag Vinter: Det må bestilles en pokal som skal tjene som 

vandrepremie for NM Lag Vinter, slik det ble gjort i høst for NM Lag 

Lavland.  Sekretæren sørger for bestilling og nødvendig gravering samt 

forsendelse til arrangøren for 2009. 

 

 

Neste styremøter: 16 desember kl. 1800 Gardermoen Flystasjon. 

 

 

 

Ellen B. Dobloug. referent 


