
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

Torsdag 1. desember 2017 kl 09.00 – 17.50 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Elisabeth Kallevig, Hans Einar Enoksen, 

Tore Paulshus og Jørn-Tore Karlsen. 

  Varamedlemmer: Nina N. Kjelsberg og Gry Eriksen. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

Sak 126/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 127/16: Godkjenning av  referat fra styremøte 25.10. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 128/16: Fremdriftsplanen 

Elisabeth gikk igjennom enkelte oppgaver på fremdriftsplanen.  Søknad fra 

NISK vedr. lukket prøve 2017 i forbindelse med klubbens 100-årsjubileum. 

Manglet tilbakemelding fra NJK. Det ble orientert om praktiseringsreglene 

vedr. apportprøver. Arbeidet med nye jaktprøveregler starter over nyttår. 

  

Sak 129/16: Post: 

1. Mail av 2. november fra NKK Organisasjonsavdelingen vedlagt 

disiplinærliste ajourført pr. 2.11.  Vedtak: Styret i FKF er gjort kjent 

med ny korrespondanse i en pågående disiplinærsak og vil derfor 

tilskrive Kontrollkomiteen og be de ettergå saksbehandlingen  
2. Mail av 10. november fra leder i Vestfold FK vedr. nedsatt lavlandskomite. 

Vedtak: Saken er besvart 11. november. 
3. Mail av 11. november fra NKK v/leder Aktivitetsavdelingen. Når det 

gjelder utstillinger i 2017 som vil omfattes av vedtaket i Hovedstyret 4.11., 

må arrangørene selv gi administrasjonen tilbakemelding om at de ønsker å 

endre dato i fht. hva som er publisert i terminlisten for 2017. Dette gjelder 

utstillinger i perioden mai t.o.m. august. Administrasjonen vil sende ut en 

generell henvendelse til berørte klubber/forbund når referatet er godkjent, 

slik at de kan få inn endringene innen en gitt frist. Terminlisten over 

utstillinger 2017 bør være endelig fastsatt før 2017 begynner, slik at 

dato/steder er forutsigbare for utstillerne i god tid. Vedtak: Tas til 

orientering.  
4. Mail av 21. november fra Norsk Irsksetterklubb vedr. NPK’s jaktprøve på 

Kongsvold under Derby-helgen.  Vedtak: FKF utarbeider et skjema for 

kvalitetssikring vedr. jaktprøver på Kongsvold til besvarelse av 

arrangøren og retur til FKF. 



5. Mail av 22. november fra Norsk Pointer Klubb med spørsmål om å leie et 

terreng på Kongsvoll til avvikling av Nordisk Pointer Match 28.10.17. 

Vedtak: I henhold til kontrakten som er inngått med Statskog, gis det 

ikke noen mulighet til å leie noe terreng til denne aktiviteten. 
6.  Mail av 24. november fra adm.dir. i NKK hvor det uttrykkes positiv støtte 

til arbeidet med hund tatt av rovvilt. I første omgang vil NKK tilskrive 

direktoratet og synliggjøre støtten. Vedtak: Saken tas til etterretning, 

men det er rettet henvendelse til Roar Lundby NJFF for å få 

konkretisert dialogen med direktoratet for oversendelse til NKK. 
7. Mail av 28 november fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. oppnevning av 

medlemmer til enkelt HS-oppnevnte komiteer – 2017. Særkomiteen for 

Utstillinger var falt ut av listen.  Frist for innsending av forslag 4.12. 

Vedtak: Sekretæren gjør en henvendelse til sittende medlem av 

komiteen, Eldri Kjørren. 
8. Mail av 29.november fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt en presentasjon 

over kommende endringer i det nye reviderte IPO-regelverket, som etter all 

sannsynlighet vil bli gjort gjeldende fra 2018. Presentasjonen ble lagt frem 

på siste møte i FCIs brukskomite. Opprinnelig var den ikke satt på 

sakskartet, men ble allikevel behandlet og stemt over. Dette er det som ble 

vedtatt og trolig ikke mulig å påvirke. Vedtak: Tas til orientering. 

9. Rapport fra deltakelse i svensk dommerkonferanse på Arlanda 18.-20.11. 

hvor medlem FKF DU, Fredrik Walby deltok etter invitasjon fra FA-

DURK. 50 dommer fra Sverige deltok, samt representant fra Finland. 

Temaet var det reviderte svenske regelverket gjeldende fra 2017. Vedtak: 

Tas til orientering.  
 

 

Sak 130/16: Terminliste jaktprøver 2017 

  Hans gikk gjennom søknader og rapporter fra Samordningsutvalgene. 

   

  Jaktprøver vinter 2017: 

  Sør-Øst: 

  Det er søkt om fler CACIT enn det er rom for. NGK’s prøve på Grotli tildeles 

  CACIT, da de bruker sin fortrinnsrett som raseklubb.  HedOpp FK’s prøve i 

  Espedalen tildeles ikke CACIT. 

  Sør-Vest: 

  5 CACIT kan tildeles, og 5 CACIT er tildelt.  Vestlandets FK flytter sin prøve  

  april til 24.-26. mars, og får tildelt CACIT.  Telemark FK får ikke CACIT. 

  Datokollisjoner er uproblematisk pga avstander. 

  Midt-Norge: 

  Kan tildele 6 CACIT. Møre og Romsdal FK har trukket sin prøve i Storlidalen. 

  Stjørna JFF og Trondheim JFF har søkt om CACIT, men ble ikke tildelt dette 

  denne gang. 

  Søndre Nordland: 

  3 CACIT er tildelt, 4 klubber har søkt, Vefsn JFF får ikke CACIT. 

  Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 

  7 CACIT kan tildeles og dette har blitt innvilget.  Datokollisjoner   

  uproblematisk pga. av store avstander. 

 

 



  Jaktprøver høst 2017: 

  Sør-Øst: 

  2 CACIT er tilgjengelig, og disse er tildelt NISK (lukket prøve) og NESK 

  Kiærprøven. 

  Sør-Vest:  

  Kan tildele 3 CACIT, - 2 er tildelt, da 1 CACIT ikke er søkt.  . 

  Midt-Norge: 

  8 CACIT er tilgjengelig, og disse er tildelt etter søknader. Datokollisjoner 

  og tildeling CACIT er uproblematisk pga avstander og dagen VK starter 

  Søndre Nordland: 

3 av 3 CACIT er tildelt. Vefsn JFF flytter sin prøve til 7.-8.10. Pga  

  datokollisjon har Salten FHK endret dato til 30.9.-1.10. 

  Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 

  3 CACIT er fordelt. Datokollisjoner uproblematisk pga avstander. 

 

  Lavland 2017: 

6 arrangører har søkt om CACIT, 5 CACIT kan tildeles og 1 CACIT må 

 strykes. SU’s anbefaling er fulgt. NM Lavland og NM Skog får automatisk 

 tildelt CACIT. ØFK har søkt om CACIT 13.-14.10. men dette er ikke anbefalt 

 av SU og må strykes. 

 

Sak 131/16: Sats for påmelding apportprøver og fullkombinertprøver 

  På FT 2012 ble det fastsatt satser for påmelding jaktprøver gjeldende fra  

  1.1.2013. I høst har det kommet henvendelser til FKF fra arrangører som  

  rapporterer at arrangørene av apport- og fullkombinertprøver opererer med 

  forskjellige satser, og det ønskes en avklaring av hvordan dette skal håndteres.  

  Satsene for apportprøver er kr 325,-, for fullkombinert kr 425,-.  Viltavgiften 

  på kr 100,-  er  ikke inkludert i disse satsene. Vedtak:  Jaktprøverarrangører 

  tilskrives om korrekte satser.  Terminlisten for apport- og fullkombinerte 

  prøver for 2017 må korrigeres. 

 

Sak 132/16: Evaluering av Høystatusløp 2017 

  Elisabeth orienterte.  De respektive arrangørene vil få tilsendt en evaluering av 

  sine arrangement. Forus Open: Jørn-Tore tar kontakt med Odd Harald Sørbøen 

  som var NKK på arrangementet. Vedtak: Ellen/Elisabeth samarbeider med 

  å sette opp brev til arrangørene.  Sendes styret til uttalelse før utsendelse. 

 

Sak 133/16: FKF fagkomiteer: Derby-komiteen 

  Hvert medlem av komiteen har en funksjonstid på 3 år. Marianne Sagstad trer 

  nå ut av komiteen, og som nytt medlem av Derby-komiteen har de  

  gjenværende medlemmene av komiteen foreslått Anne-Grethe   

  Sætrang.  Hun er forespurt og har sagt seg villig. Vedtak: Styret i FKF  

  godkjente Anne-Grethe Sætrang som nytt medlem av komiteen. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 134/16: Styremøter 2017 frem til Fuglehundtinget 

  Januar:  Onsdag 11.1.  kl 20.00 på SKYPE 

  Februar: Tirsdag 14.2.  kl 20.00 på SKYPE 

  Mars:  Torsdag 22.3 kl. 20.00 på SKYPE 

  April:   Mandag 24.4. kl 20.00 på SKYPE 

  Mai:   Onsdag 10.5. kl. 20.00 Fysisk? 

  Juni:    Fredag    9.6.  Sandefjord før FT. 

 

Sak 135/16: Fuglehundtinget 2017 – Invitasjon fra Vestfold Fuglehundklubb 

  FKF har mottatt mail 10.11.16 fra leder av Vestfold Fuglehundklubb om at 

  klubben gjerne vil arrangere Fuglehundtinget 2017 i Vestfold.  Fuglehundtinget 

  har vært avholdt rundt midten av juni hvert år, og aktuell dato kan i 2017 være 

  9.-11. juni. Vedtak: Styret i FKF takker for invitasjonen og vedtar at FT 

  2017 arrangeres i Vestfold. 
 

Sak 136/16: Revisjon av jaktprøvereglene 2018 

NKK’s Jakthundkomite har i møte 5/16 4. november 2016 vedtatt at de etiske 

retningslinjer skal inntas i jaktprøvenes reglement ved neste revidering. 

Vedtak:  Retningslinjene legges ut på FKFs side som en nyhetssak.  Nina 

sjekker om dette også kan legges inn på FKFs side i FH. 

 

 

Sak 137/16: Avautorisering/Reautorisering jaktprøvedommere 

  Elisabeth orienterte.  Styret diskuterte problematikken rundt temaet. Vedtak: 

  Dagens jaktprøveregelverk regulerer dette, men saken følges opp senere 

  ved neste revisjon av regelverket. 

 

Sak 138/16: Nye championatregler 

  Pr. 1.9.2016 ble det gjort endringer på FCI’s regler hva gjelder krav for  

  Internasjonale Championer.  Norsk Gordonsetterklub har i den anledning sendt 

  en forespørsel 22.11. til FKF hvor det bl.a. stilles spørsmål om NKK har vært 

  involvert i en høring fra FCI, og om dette er tilfelle, hvorfor FKF og  

  raseklubbene ikke er blitt hørt. Grunnen til dette er at saken ikke har blitt sendt 

  på høring. Styret diskuterte saken.  FCI-regelverket må forstås slik at kravet må 

  være 1. AK, og ikke 2. AK. Vedtak: FKF kontakter NKK for å få forsikret 

  om dette er rett forståelse. Elisabeth utformer et utkast som sendes styret.  

 

Sak 139/16: Dommerkonferanse lavland 2017 

  FKF’s lavlandskomite mener det er behov for en dommerkonferanse, i  

  samarbeid med FKF’s DU, som rettes mot denne prøveformen for å høyne 

  kvaliteten og bredden på dommere som ønsker å dømme på disse prøvene. Det 

  ble fremsatt forslag om å legge dommerkonferansene for    

  høyfjellsprøver/lavland/skog sammen. Forutsetningen er at det sendes inn saker 

  til konferansen.  Dommerkonferanse apport avvikles for seg selv. Styret ser 

  imidlertid at det vil være en fordel nå å avholde en lavlandskonferanse i løpet 

  av 2017 særskilt.  På sikt kan den være en del av sentral dommerkonferanse. 

  Vedtak: Elisabeth tar opp saken i  komiteen.  FKF vil prinsipielt være med 

  å støtte konferansen økonomisk, samtidig som man ønsker å søke  

  klubbene som arrangerer lavlandsprøver om økonomisk støtte.  Saken tas 

  opp igjen på neste møte. 



 

Sak 140/16: Nye DogWeb Arra 

  Hans orienterte. Nye jaktprøveprogrammet har fått innvilget støtte fra  

  NKK. Starter med utvikling i 2017. Må avtale med NKK IT hvordan prosessen 

  skal være videre. 2 ½  prosent avgift for elektronisk påmelding, -   

  redusert fra 6 ½ . Utvikling tar ca. to til to og en halv måned.  Ferdig  

  til høstprøvene. Vedtak:  Hans følger opp utviklingen videre, og innkaller 

  til møte med komiteen. 

 

Sak 141/16: Forslag til Mandat Dommerutvalget 

  Det foreligger en instruks for FKF DU, men ikke noe mandat. Forslag til  

  mandat utarbeides og behandles på neste styremøte. Vedtak: Elisabeth  

  jobber videre med utformingen som deretter forelegges styret.   

  

Sak 142/16: Eventuelt 

- Halvårsregnskap FKF. Gry gikk igjennom resultatregnskapet. Styret 

diskuterte enkelte poster.  Styret ønsker også at støtte til dommerutdanning 

og etterutdanning prioriteres i fremtiden.  Ellen purrer på refusjon moms fra 

NKK. 

- Aktivitetsplan for sentralt DU. Jørn-Tore. Styrke bemanning DU – sak 

neste styremøte. 

- Solemskogen JFF.  

- Referat fra NJK. 

- Utgifter beregning av arvbarhet.   

 

  Neste styremøte: 10. januar 2017 kl 20.00 på Skype.    

 

 
 

 

 


