
   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE SKYPE 

                     20.01.2015 kl. 1900 – 21.45 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen,  

     Robert Brenden og Trine Melheim 

 Varamedlem:  Anders J. Lunde  

    Rune Frankmoen 

Fravær: Styremedlem:  Nils B. Skaar 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

 

Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 02/15: Godkjenning av referat fra styremøte 27.11.2014 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 03/15: Post: 

1. Mail av 04.12. fra NJK v/Lisa Maria Rohrhirsch med informasjon om 

at Jakthundkomitéen har behandlet søknaden vedr. flytting av Forus 

Open til Vestfold med Vestfold FK som teknisk arrangør og vedtatt at 

det gis dispensasjon fra jaktprøveregelverket for stående fuglehunder 

pkt 5.4.2. Dispensasjonen gjelder for 2015. Vedtak: Tas til 

orientering. 

2. Mail av 10.12.fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. støtte til 

dommerutdanning for 2014. Refusjonsskjema må sendes NKK innen 

22.12.14. Pengene vil bli utbetalt i januar 2015. Vedtak: Tas til 

orientering. Beløpet er utbetalt 19.1.15. 

3. Mail av 18.12. fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om at 

protokollen fra NKKs 53. ordinære RS avholdt 8.-9.11.14 nå ligger ute 

på NKKs nettside. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 19.12. fra NJK v/Lisa Maria Rohrhirsch med vedlegg protokoll 

fra NJKs møte 16.12. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 22.12. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. Stor-Cert for 

NUCH og rutiner for praktisering. Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail av 5.1.2015 fra NKK v/adm.dir. Trine Hage vedr. terminliste for 

prøver 2015 og Europavinnerutstilling 4.-6. september 2015. Det 

oppfordres til at de klubber som har planlagt prøver samme helg om å 

flytte sine arrangement til annen dato, dersom de finner å kunne gjøre 

dette. Vedtak: Det vises til skriv fra NJK 21.12.14 samt egen info 

sendt til medlemsklubbene. 

7. Mail av 9.1. fra NKK v/Marianne Ono Njøten med informasjon om at 

BIT-representant Terje Tvedt ønsker at det oppnevnes en annen person 

til å representere Gr. 7 i Brukerforum IT. Vedtak: RU bør oppnevne 

ny representant til BIT.  Rune følger opp saken overfor RU og 

kommer tilbake.  

8. Mail av 16.1. fra NKK v/Mette Johansen  vedr. forslag til tildeling av 

NKKs hedersbevisninger i 2015. Kortfattende og begrunnende forslag 

skal sendes NKK innen 2.5. Vedtak: Ellen sender en mail til 

medlemsklubbene og ber om forslag på aktuelle personer, idet det 



henvises til statuttene som finnes på NKKs sider. Frist for 

tilbakemelding 1. mars til FKFs sekretær. 

 

Sak 04/15: Utstillinger – NUCH – Repr. fra styret med ansvar for utstillinger 

 Søknader om utstillinger for 2016: Hans kommenterte antall utstillinger i de 

forskjellige regioner.   

Det er for mange utstillinger, og RU har vedtatt – etter forslag fra FKF – at 

klubber med lav deltakelse skal få avslag på sin søknad for 2016.  Ferdig 

oppsatt oversikt er oversendt styret i FKF fra FKFs utstillingskomite.  Det ble 

godkjent en korreksjon i listen: Salten FK får avholde sin utstilling, da det 

ellers vil bli få utstillinger i region Nordland. 

 Det er også reist spørsmål rundt krav til NUCH, - hvilke regler som skal gjelde 

fra 1.1.15? Brev til NKK gjengis her: 

  

  Nye krav: 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)  

Generelle krav: 

 

a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. 

Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller 

på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til 

championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av 

certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere. 

 Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet 

om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på 

utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til 

championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling. 

 Det åpnes for ett system for definisjon av fullcerting for raser. 

 Implementering av denne ordningen fastsettes til 1.1.2015 

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk 

utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKKutstilling (eller på 

utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende 

NKK-cert), med ett cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd 

eventuelle tilleggskrav for rasen. 

 

Tilleggskrav: 

GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER: 

Samtlige raser (unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel 

dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun): 

 

En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende 

prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende 

utenlandsk prøve. 

Alternativt: 

To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. 

premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: 

Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk 

prøve. 

 

Raseklubber tilknyttet Fuglehundklubbenes forbund har valgt vekk 

kravet om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK 

eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat 

tellende til championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK 

utstilling. Minimum et certifikat må være oppnådd etter 1.1.2015. 
 



Ansvarsområdet vedr. utstillinger i styret  legges under styrets RU-

representant, Rune Frankmoen.  

 Vedtak: Klubber og foreninger som ikke har søkt gjennom FKFs 

utstillingskomite innen fristen strykes for 2016. Oversikt over søkte 

utstillinger for 2016 følges med en forandring i Nordland. Antall 

utstillinger må slankes ytterligere for 2017. Sak til neste styremøte. 

Revisjon av mandat for utstillingskomite. Komiteen gis i oppdrag å 

komme med et utkast til revidert mandat med frist til 15/2-15. 

 

Sak 5/15: Forslag på nytt medlem i Derbykomiteen 

 Hvert medlem i komiteen har en funksjonstid på 3 år.  Andreas Bjørn trer nå ut 

av komiteen, og komiteen har sendt inn forslag på Kåre Norum som nytt 

medlem. Vedtak: Styret har behandlet saken og bifaller forslaget.  Kåre 

Norum tilskrives. 

 

Sak 6/15: Dommerkonferanse 2015 

Det er tidligere besluttet å ikke gjennomføre sentral dommerkonferanse i 2015. 

Materiell til lokale konferanser er ferdiglaget, men DKF DU avventer å sende 

dette ut til en konkret disiplinærsak er ferdigbehandlet i NKK.  

En sentral konferanse kan gjennomføres våren 2015 dersom det viser seg at det 

er behov for det. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 7/15: Tilbakemeldinger til Samordningsutvalgene 

 Hans har skrevet ferdig tilbakemeldinger for 2014, og disse er oversendt styret 

tidligere.  Vedtak: Styret bifalt arbeidet, og Hans sender tilbakemeldingene 

til SU’ene ut i løpet av kort tid. 

 

Sak 8/15: Aversjonsinstruktørautorisasjon/NJFF  

Robert orienterte. Har hatt møte med NJFF. NJFF har kommet med ny info ang 

oppdateringskurs for aversjonsinstruktører pga av uklarheter om 

oppdateringskurs og gyldighet som instruktør: 

Instruktører som står som aktive i instruktørregisteret, og som skulle hatt 

oppdateringskurs i senere tid, og som ikke har hatt det, har fått forlenget sin 

autorisasjon ut 2015. Disse må delta i oppdateringssamlinger i løpet av 2015 

dersom de skal fortsette å praktisere. NJFF oppfordrer sterkt at alle instruktører 

logger inn på Min Side der alt av nødvendig informasjon og materiell skal ligge 

vedrørende avversjonsdressur. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 9/15: Dogweb Arra 

 Hans orienterte. Har fått svar fra RU. Arbeidet med Dogweb Arra fortsettes. 

Fått inn all info fra RU og gruppa for å jobbe videre med saken, men komiteen 

er litt forsinket. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 10/15: Avtale mellom Sverige og Norge vedr fuglehundaktivitet i Sverige 

Trine orienterte. Nils har hatt kontakt med Stellan Johansson som har fått et 

utkast fra FKF. SKK v/Stellan Johansson kommer med et konkret forslag 

tilbake innen kort tid. Framdriften fra vår side innebærer at det legges fram en 

sak for Fuglehundtinget 2015.  Hvis det blir positivt svar fra Fuglehundtinget, 

så fremlegges saken for NJK som håndterer dette på vegne av NKK siden dette 

bare berører jakt. Vedtak: Styret avventer utspill fra SKK ved Stellan 

Johansson  

 

Sak 11/15: Lovendring (tillegg) NVK 

 Lovendringen er en uproblematisk sak og er blitt behandlet av FKFs lovkomite 

som anbefaler etter sin vurdering at endringen godkjennes.  Vedtak: Styret 

følger lovkomiteens innstilling og tilskriver NVK. 



 

Sak 12/15: Håndbok for jaktprøvekomiteer 

 Håndboken er nå på ny blitt oppdatert med de siste endringer i forbindelse med 

revisjon av jaktprøvereglene. Vedtak: Håndbok for jaktprøvekomiteer 

godkjennes av styret og styret takker Ellen B. Dobloug for vel utført 

arbeid. Håndboken legges om kort tid ut på FKFs webside. 

 

Sak 13/15: Logo FKF og Norsk Derby 

 Fra tid til annen etterspørres logoen til FKF og Norsk Derby, - sist ved en mail 

fra Odd Harald Sørbøen i ND-komiteen.  De eksempler på logoene som 

foreligger er veldig dårlige, og nye versjoner burde lages. Vedtak: Ellen 

undersøker om det finnes en bedrift/person som kan rentegne logoene.  

Ellen undersøker også produksjon og pris på beachflagg og seil med FKFs 

logo. Ferdigstillelse til FKFs 50 års jubileum. 

 

Sak 14/15: Lovkomiteens forslag til samarbeidsavtale og lovendringer 

Lovkomiteen har nå fullført sin oppgave som de fikk av styret etter 

Fuglehundtinget 2014. De har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale og forslag 

til endringer av FKFs lover m/kommentarer. I tillegg har de laget en 

oppsummering av saken og sine vurderinger. Som forutsatt så har de 

gjennomført en høring blant alle medlemsklubbene basert på sitt første utkast 

som ble sendt ut 5. november med høringsfrist 7. desember.  Saken skal opp på 

Fuglehundtinget 2015. Vedtak: Styret ga sin tilslutning til komiteens 

forslag. Lovkomiteens forslag med begrunnelse legges ut på FKFs nettside.  

 

Sak 15/15: Møte JD 21. januar 

 Saker som skal behandles under dette møte er: 

1. Årsberetning 2014 

2. Regnskap 2014 

3. Budsjett 2015 

4. Valg 

5. Samarbeid eksteriørdommerutdannelse? 

6. Saker til NKK RS 2015 og oppfølging av tidligere vedtatte RS-saker. 

7. Mattilsynets retningslinjer for trening og hold av hund. 

8. Samarbeid innen jakt om NKKs IT satsing? 

9. Rovdyrproblematikken. 

10. Retningslinjer fagkomiteen. 

 

Trine orienterte.  Vedtak: Styret vedtar at FKF betaler en 

medlemskontingent pr. år basert på kr 1,- pr. medlem. Regning sendes 

FKFs sekretær. 

 

Sak 16/15: Ny kontrakt med Statskog – Status kontrakt deler av Gåvålia-terrenget 

Kontrakten mellom Statskog og FKF har blitt reforhandlet med noen små 

endringer og er klar for signering av partene.  Ny avtale gjelder for årene 2015 

– 2018. Innen utgangen av 2015 må ny kontrakt vedrørende Gåvålia inngås.  

Vedtak: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen reforhandler ny kontrakt med 

grunneier vedrørende Gåvålia-terrenget innen utgangen av 2015.  

 

Sak 17/15: Eventuelt 

- Årets hund/Årets Unghund: Fristen går ut i dag. Resultatet oversendes 

styret v/Robert. Det ble foreslått at nr. 2 og 3 skulle få diplom. Hans 

fremsatte et forslag vedr. sponsing og fikk fullmakt til å gå videre med 

saken.  Vedtak: Diplom utstedes til nr. 2 og 3 i begge kategorier. 

Utdeles under et passende jaktprøvearrangement.  



- NM Lavland: Saken har vært på høring hos SU-lavland og arrangørklubber 

lavland. Vedtak: Sendes raseklubbene med 1 måneds frist for 

tilbakemelding.  
- Oppdatering av vinnere av høystatusløp:  Kjell ordner dette. 

- FKF 50 års jubileum. Trine orienterte. Forslag: Film – jubileumsforedrag 

m/FKF’s historikk  – talere.  Vedtak: Det jobbes videre med saken. 

Robert tar kontakt vedr. filminnslag.  Hans lager forslag til en «rollo».   
- Dogweb saken: Gjennomføre dialogmøte. Kjell tar saken videre.  

- Møte HVFK. Hans orienterte.  

- Møtedatoer styremøter: 

Tirsdag 17. februar Skype  kl. 1900 

Tirsdag 17. mars  Fysisk  kl. 1600 

Onsdag 29. april  Skype  kl. 1800 

Fredag 12. juni  Fysisk  kl. 1900 

Torsdag 18. juni  Skype  kl. 1900 

 

 

 

Neste styremøte:  Tirsdag 17. februar kl. 1900 på SKYPE. 

 

 

Ellen B. Dobloug 


