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REFERAT FRA STYREMØTE GARDERMOEN 

24.02.2009 kl. 16 –21.30 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar, Cato Jonassen, Tor 

Steigedal og Kjell Enberget. 

Frafall: Kåre Norum 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 16/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 17/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 29.01. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 18/09: Post: 

 

 Mail av 02.02.09 fra Fuglehundklubben i Island v/Petur Alan 

Gudmundsson (sendt styret og RU 2/2) vedr. showchampionat fra FCI. Det 

ønskes tilbakemelding med orientering om på hvilken måte klubbene i 

Norge vil håndtere denne saken. Vedtak: Saken oversendes RU til 

uttalelse. Vi avventer tilbakemelding fra RU før svar sendes 

Fuglehundklubben i Island. 

 Mail av 03.02.09 (sendt styret 3/2) fra Namdal Fuglehundklubb. Klubben 

ønsker å bli vurdert som arrangør av et fremtidig NM Skog i Nord-

Trøndelag. Har arrangert NM Skog en gang tidligere på 90-tallet i 

samarbeid med NVK. Vedtak: FKF synes forslaget er positivt, men vil 

be Namdal FK ta kontakt med en aktuell raseklubb som tradisjonelt 

avvikler dette arrangementet. 

 Brev av 06.02.09 fra NKK vedr. revidering av jaktprøveregler for 

fuglehunder med informasjon om at hovedstyret har godkjent regelverket i 

møte 28. januar.  Reglene er gjeldende fra 01.02.2009. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Brev av 9. februar 2009 fra NKK til Johan Solli, Lillehammer,  som ønsker 

å bli entlediget som autorisert dommer for fuglehundprøver.  NKK tar 

ønsket til etterretning. Vedtak: Tas til orientering.  

 Brev av  9. februar fra NKK til Arild Kristoffersen, Tromsø, som ønsker å 

bli entlediget som autorisert dommer for fuglehundprøver.  NKK tar ønsket 

til etterretning. Vedtak: Tas til orientering. 

 Brev av 9. februar fra NKK til Steen Blach Sørensen vedr. rapport fra 

NISK’s fuglehundprøve 2.-5.10.08 angående hans hunds uønsket adferd 

overfor en annen hund. Hovedstyret har vedtatt at hans hund utestenges for 

alltid. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail fra JDDU v/Trine Melheim 11. februar vedlagt utkast til referat fra 

fellesmøte JDDU 17. januar vedr. avkomststatistikker. Vedtak: Tas til 

orientering. 



 2 

 Mail av 18. februar fra NKK v/Eva Pedersen med informasjon om at 

Gudbrandsdal FK har avlyst jaktprøve i Sjodalen 7. og 8. mars pga. av for 

liten påmelding. Vedtak: Tas til orientering. 

 Brev av 13.02. fra NKK vedr. klagesak NM Skog 2008. Klagen ble 

behandlet i NKK’s hovedstyremøte 28.1. og ikke tatt til følge. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 19/09:      Innmeldte saker til NKKs RS: 
                        FKF styre sendte henvendelse til medlemsklubbene vedrørende saker som  

                        ønskes behandlet på NKKs RS. Det er innkommet en henvendelse ved mail av  

                        18. februar fra Møre og Romsdal FK v/Mette Waaler vedlagt forslag som  

                        MRFHK ønsker å fremme på NKK’s RS. 

I tillegg bør tidspunkt for NKKs RS flyttes. Styret bør be en av 

medlemsklubbene om å fremme det som forslag, dette for å få en mer 

demokratiskprosess i organisasjonen. Da dette er en vedtektsendring bør dette 

forankres i jakthunddivisjonen, samt at det strategisk hadde vært best at det 

hadde blitt fremmet av NKKs hovedstyre. Samme sak ble nedstemt på siste års 

RS. Jakthundsiden har ikke 2/3 flertall i NKKs RS.  

Vedtak: Møre og Romsdal FK fremme sine innsendte forslag overfor 

NKK innen 01.03.09. Styret utarbeidet liste med forslag til deltakere samt 

vara som skal representere FKF’s stemmer under NKK RS.  Mette tar 

kontakt med alle for å avklare om de foreslåtte personer har anledning til 

å møte/være vara. 

 

Sak 20/09:      Innspill til NKKs valgkomite. 

                        FKF styre sendte henvendelse til medlemsklubbene vedrørende innspill til                   

                        NKKs valgkomite. Innen den satte fristen til oss den 20. februar har det ikke  

                        kommet inn henvendelser fra medlemsklubbene vedrørende forslag til  

                        kandidater til NKKs hovedstyre.         

 Vedtak: Det er flere personer i fuglehundmiljøet som kan være aktuelle 

kandidater til en hovedstyreplass i NKK.  Nils tar kontakt og kommer 

raskt tilbake med en avklaring.  
  

Sak 21/09:      JFF-saker (se vedlegg) 
Mail fra Røros JFF, nei til bidrag til dommerutdanning, krav om bidrag til 

aversjonsdressur o.a. 

Vedtak: FKF vil be om et møte med NJFF for å avklare de forhold som i 

den senere tid har oppstått. Nils, Cato og Kjell møter på vegne av FKF.   

                          

Sak 22/09:      Terminliste høst 2009. 
                        Søkndasfristen for prøver var 31. januar 2009. Det er innkommet høringer fra  

 samtlige samordningsutvalg. Kjell har bearbeidet materialet og la frem en 

oversikt over alle aktuelle prøver høstsesongen 2009. 

Vedtak: Søknader om CACIT var denne sesong i henhold til fastsatt 

antall. Når det gjelder prøvene til TFF og NGK er dette prinsipielt 

uheldig, men godtas da FKF oppfatter det slik at dette vil være en 

engangshendelse (flytting av NM-Skog for NGK). NPK har søkt om ekstra 

VK. 3.-4.10. Det gis ikke tillatelse til ”ekstra prøve i prøven” og denne 

oppføringen vil utgå av terminlisten.  

 

Sak 23/09:      Ny dommerutdanning (se vedlegg)  

                        Siste FKF RS utsatte saken vedrørende ny dommerutdanning. 
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                        Prosessen har til nå vært som følger: 

 - Mandat fra FKFs styre etter vedtak på FKF RS 2008. 

- Forslag utarbeidet og lagt fram for FKFs styre. 

- Sendt til LD for innspill og kommentarer. 

- Vært oppe til plenumsbehandling og gruppearbeid under konferanse for LD i   

januar 2009. 

- Sendt til RU for innspill og kommentarer, med beskjed om at hver enkelt 

klubb får forslaget tilbake på høring. 

Nils orienterer. 

Vedtak: Saken sendes ut på høring med frist 20. april.  Fremmes på FKF 

RS. 

            

 

Sak 24/09:      Bruk av FKFs sider i Fuglehunden. 

Mette og Tor har sett på saken, - viser til mail 19 februar. De har gjennomgått 

flere årganger av ”Fuglehunden”. På bakgrunn av dette ble det utdelt en 

oversikt over faste poster i ”Fuglehunden” samt som ble gjennomgått.   

Vedtak: Mette og Tor vurderer interessante temaer som kan publiseres på 

FKF sine sider. Det som kan flyttes over på FKF’s webside tas vekk. 

Omfattende saker som er i prosess, kan godt presenteres i FH for å 

informere lesere.  6 ganger i året lages det et innlegg med et emne styret 

jobber med.  Informasjonen skal være kortfattet og greie. 

 

Sak 25/09:      Hjemmesider FKF og Norsk Derby. 

Mette og Tor har sett på saken, - viser til mail 19 februar. Slik situasjonen er 

p.t., bør dette behandles som to ulike saker. Norsk Derby trenger en 

oppdatering av sidene snarest mulig, men det kan brukes noe mer tid på å finne 

gode løsninger for FKFs hjemmesider. Likedan er det også et 

kostnadsspørsmål. 

 

Vedtak: Kjell ber om tilbud slik: 

- To nye sider med egne adresser som nå. 

- En hovedside med link til Norsk Derby. 

 

Sak 26/09:     Forslagsrett til NKK s RS. 
Bør FKF-styret fremme forslag på vårt RS om at styret overtar 

medlemsklubbenes forslagsrett  på saker til og personer som skal møte på NKK 

RS? Dagens system er meget tungvint og lite demokratisk, i sær når 

tidspunktene for de ulike RS er som nå. Det beste hadde vært å nedsette en 

komite som hadde undersøkt saken 

Vedtak: Kåre kontakter NKK med forespørsel om hvordan dette kan 

løses. FKF tar saken opp med klubbene på RS med anmodning om å få 

fullmakt til å representere dem på fremtidige NKK RS. 
 

Sak 27/09:      NKK og datatjenester 

Etter mye om og men fikk FKF igjennom at innføringen av nytt 

jaktprøveskjema skulle prioriteres av dataavd (Grundetjern) i NKK. Etter 

mange purringer er nå det meste på plass. Det mangler fortsatt muligheten til å 

arbeide off-line og DogWeb er ikke i samsvar med endringene på jp-skjemaet. 

Dette følges opp av DU. 

  



 4 

Etter FKF sitt syn har det under hele prosessen vært tung å samarbeide med 

NKK. Ingen frister er overholdt og vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på 

status og framdrift. 

  

I tillegg har NKK undervegs satt som et krav om at det skal være mulighet for 

elektronisk påmelding. Dette skjer ved at deltager melder på via NKK, som får 

pengene og overfører disse til arr. klubben. Aktivitetsavgift blir trukket direkte 

fra det innkomne beløp av NKK. I tillegg ble det sagt at det skal det betales 

avgift til NKK ved bruk av elektronisk påmelding, i tillegg til aktivitetsavgift. 

  

NKK har innført dette for jaktprøver uten at noen i sentrale posisjoner har bedt 

om det. Elektronisk påmelding er nå innført, men vi foreslår vi må stille 

følgende krav: 

- Arrangørklubber som ikke ønsker elektronisk påmelding må ha muligheten til 

å foreta påmelding etter konvensjonell modell. Dette tilbudet må være 

tilgjengelig så lenge FKF’s styre ønsker det, og uten tillegg i pris 

- Det er ikke aktuelt å betale annen avgift til NKK for elektronisk påmelding 

enn den ordinære aktivitetsavgiften. 

- De prinsipielle sider ved at NKK ikke hører brukerne før de innfører et tilbud 

bør diskuteres. 

 

Vedtak:  FKF ønsker å beholde nåværende ordning inntil videre. 

Elektronisk påmelding vil være opp til hver enkelt arrangør å benytte seg 

av.  FKF ønsker ikke å betale ekstra avgift til NKK for bruk av systemet. 

Nils utformer brev til NKK om FKF’s syn i saken. Brevet sendes via 

sekretæren.                 

  

 

Sak 28/09:      Mandat jakthundkomiteen. 

Hovedstyret i NKK satte i møte den 4. februar ned et interimstyre som skal få 

fortgang og begynne med delegerte saker fra NKKs hovedstyre. Fra FKF ble 

leder Kåre Norum oppnevnt. Komiteen består av seks medlemmer, det vil si at 

alle forbundene ikke er representert. Fra hovedstyret er oppnevnt Per Arne 

Watle.  

Første utkast ble sendt via mail etter møtet i februar. Vi har nå mulighet til å 

komme med innspill i prosessen. 

 

Vedtak: Nils gjennomgikk punktene i mandatet.  Planen er å få endret 

høringsutkastet ved å ta kontakt med NJK.  FKF får senere saken tilbake 

og kan da komme med hørignssvar som en part i saken. Nils starter med 

redigeringsprosessen, men det øvrige styret må også involvere seg.  Kjell 

lager organisasjonskart.  Telefonmøte avholdes om saken.  

Når det gjelder forfall til møtene i NJK kan FKF ikke vedta at en annen 

skal møte, men det er naturlig at HS oppnevner personlige 

varamedlemmer til alle, slik at vara møter når den faste ikke kan møte. 

 

Sak 29/09:     Utdanningsmodell - instruktørutdanningen. 

Orientering ved Cato.  NJFF og NKK’s system ble presentert. Dette er et meget 

omfattende opplegg som tar lang tid.  Det foregår nå en prosess i NKK for å 

forenkle opplegget.  NJFF styrer dette i samarbeid med NKK. 

FKF har alt ansvaret for utdanning og autorisering av instruktører Fase I og 

Fase II for fuglehunder i NKK-systemet. FKF har ansvaret for at det framstilles 



 5 

utdanningsmateriell for dette, og ønsker nå å revidere det eksisterende 

opplegget. I den forbindelse har FKF behov for tilgang på det 

utdanningsmateriell og opplegg som finnes i NKK for utdanning av 

instruktører.  

  

Videre skal FKF vedta retningslinjer for godkjenning av og autorisere personell 

som står for utdanning av instruktører 

.   

                       Vedtak: Sekretæren tilskriver NKK vedr. instruktørutdanningen i FKF. 

  

Sak 30/09:     Status DU 

- Nytt jp-reglement godkjent av NKK HS. Lagt ut på NKKs nettsider, sendt LD 

og de dommere DU har epostadresse til. I tillegg notis i FH 2/09 med dette 

samt annen info fra DU. 

- Ny dommerhåndbok framstilt. Ligger på FKFs nettsider. Ikke komplett i 

påvente av NKKs godkjenning av nye championatregler. 

-  Inneholder heller ikke oversikt over dommerutdanning. 

- Distrikstsamlinger 2009: 9 kandidater.  DU satser på 2 samlinger. 

- DU har hatt ansvaret for innføring av nytt jaktprøveskjema. Vanskeliggjort av 

NKK, se over. 

  Vedtak:  Tatt til etterretning. 

 

Sak 31/09:      VM. 

Orientering fra Marte og Cato..  

Vedtak: Det må settes opp et budsjettforslag for arrangementet. Dette vil  

bli presentert for medlemmene på FKF RS 2009. FKF må få referat fra 

møter med FCI og NKK som angår VM-arrangementene. 

 

Sak 32/09.       Eventuelt 

 

 Derby-fatet: Etter at fatet var borte i flere år, men ble funnet igjen, har det 

ikke blitt overlatt vinneren, men tatt vare på av Derbykomiteen. På hvilken 

måte ønsker FKF at fatet skal håndteres i årene fremover? 

Vedtak: Styret bestemte at Derbyfatet skal følger vinneren slik at 

vinneren beholder dette frem til neste Derbyarrangement. Vinneren 

må sørge for at Derbykomiteen mottar fatet i god tid før 

arrangementet, men Derbykomiteen har også et ansvar for å følge opp 

at dette gjøres. 

 

 Fordeling Kongsvold/Hjerkinn-terrengene. 

RU’s synspunkt er at dagens ordning er god nok.   

Vedtak:Høring utsendes medlemsklubbene med frist for svar satt til 

20. april.  Saken tas deretter opp i forbindelse med FKF RS 2009.  

 

Neste møte: Telefonstyremøte 24. mars kl. 1900. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


