
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

Torsdag 16. februar 2017 kl 09.00 – 16.00 

Til stede:   

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

Tore Paulshus og Jørn-Tore Karlsen (kom kl. 10.40). 

  

  Varamedlem:  Nina N. Kjelsberg og Gry Eriksen 

 

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

Sak 156/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 157/17: Godkjenning av referat fra styremøte 31.01.17. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 158/17: Fremdriftsplanen 

Elisabeth gikk igjennom siste utsendte fremdriftsplan.  

Sak 159/17: Post: 

1. Mail av 1. februar 2017 fra NKK Aktivitetsavdelingen  med opplysning om 

at av tilbakemeldingene fra klubbene vedr. NKKs internasjonale utstilling i 

Bodø i pinsen 2018,  jobber administrasjonen med å få flyttet utstillingen. 

Vedtak: Tas til orientering.   

 

Sak 160/17: Henvendelse fra VFFK om godkjenning av instruktører med kommersiell 

  instruktørutdanning.  
Hans orienterte.  VFFK har før revisjon av instruktørutdanningen i 2013 vært i 

dialog med FKF om at denne utdanningen kunne godkjennes i FKF. Det ble på 

det tidspunkt godkjent da FKF ikke hadde noe utdanningsopplegg som var 

tilfredsstillende. I forbindelse med revisjon av instruktørutdanningen i FKF i 

2014 ble den godkjent av NJFF for videreutdanning i deres organisasjon og 

NJFFs utdanning i FKF. Det ble senere bestemt en overgangsordning fra 

gammel til ny utdanning i FKF. De som hadde gammel utdanning før revisjon 

fikk denne godkjent og de som starter utdanning etter 2014 må følge ny 

utdanningsordning. FKF godkjenner også utdanning i NJFF og NKK som 

tilsvarende. FKF har vært i dialog med NJFF og de godkjenner ikke denne 

kommersielle utdanningen til videreutdanning i deres organisasjon.  

 

Vedtak: Styret i FKF godkjenner ikke kommersiell utdanning til 

videreutdanning i FKF både av prinsipielle grunner og hensyn til 

utdanningssamarbeidet med NJFF. VFFK får i overgangsordningen 

godkjent de instruktørene som har gjennomført kurs i dette tidsrommet 

for videreutdanning til Fase 2. De kandidatene VFFK anbefaler til Fase 2 



kurs må også gjennomgå kursmateriellet til FKF Fase 1 og NKKs etiske 

retningslinjer for hold og trening av hund. Vi gjør oppmerksom på at de 

må ha gjennomført Fase 1 for å bli Fase 3 instruktører samt at NJFF må 

selv vurdere om den kommersielle utdanningen kvalifiserer til deres 

utdanninger. 

 

  

Sak 161/17: Ytterligere bemanning av FKF DU (dommerutvalget) 

  Tidsintervallet for medlemmenes tid i utvalget er tidligere foreslått til 3 år. Det 

  foreslås også at utvalget utvides til 4 personer. Det legges en tidsfrekvens som 

  tar hensyn til revisjonen av jaktprøveregelverket. 

  Nåværende utvalg bør sitte til revisjonen av gjennomført. Det ble diskutert på 

  hvilken måte utskiftinger skulle løses og dette kan være aktuelt fra 2018,  

  deretter 2019 og 2020.  Styret ser for seg at det kun er ett av   

  medlemmene som går ut hvert år. Således sikres god kompetanse i  

  utvalget. 

  Vedtak: Medlemmene i det sittende FKF SDU skal gjennomføre  

  revisjonen av jaktprøveregelverket som legges frem for Fuglehundtinget i 

  2018.  Første utnevnelse av nytt medlem pr. 1.7.2018, - deretter en  

  hvert år. Medlemsklubbene høres i forkant av nye utnevnelser i henhold 

  til FKF’s lover §1.3.  

 

Sak 162/17: Ytterligere bemanning av FK (fagkomiteer) 

Pr. i dag har vi tre komiteer, som består henholdsvis av tre og to medlemmer. 

 Styret ser for seg at det pr. 1.7.2017 utnevnes personer i hver komite. Vedtak: 

Det sendes brev til medlemsklubbene hvor FKF ber om forslag til 1-2 

 medlemmer i hver komite innen utgangen av mars 2017.  

I henhold til instruks for FK skal alle komiteene i utgangspunktet bestå av 

3 medlemmer. 

 

Sak 163/17: Viltavgift på apport- og fullkombinertprøver 

Apport- og fullkombinertprøver har gjennom mange år praktisert en viltavgift 

på kr. 150,- pr. start. Denne avgiften har flere klubber tidligere tillagt 

startkontingenten, - noen har hatt dette som en ekstra informasjon. Til 

sammenligning er viltavgiften på lavland kr. 100,- og er tillagt 

startkontingenten.  Det er ikke bragt på det rene hvor og når avgiften på kr. 

150,- har blitt innført. Terminlisten fra 2002 viser til eksempel at viltavgiften er 

oppgitt til kr 150,-. Vedtak: Avgiften blir stående uforandret prøvesesongen 

2017, dvs.  kr 150,- pr. start for apport- og fullkombinert prøver. Saken vil 

bli fremmet for behandling på Fuglehundtinget 2017. De berørte 

arrangører tilskrives om styrets vedtak. 

 

Sak 164/17: Dommerkonferansen 2017 – Referat 

Jørn-Tore orienterte.  Det var en konferanse med stort engasjement og med stor 

deltakelse.  Det har kommet henvendelser på mail fra to medlemsklubber som 

reiser prinsipielle spørsmål om konferansens innhold og form. Vedtak: 

Henvendelsene vil bli behandlet videre av styret i FKF. 

 

 



Sak 165/17: Budsjett for utdanning/videreutdanning dommere 2018 – Utsatt sak  

  148/17, post 5. 

Gry orienterte.  Det tallmateriale hun har behov for å utarbeide forslag til 

budsjett foreligger foreløpig ikke. Vedtak: Gry følger opp saken og vil 

fremlegge et forslag i god tid før fristen til NKK går ut 31.3.17. Når det 

gjelder refusjon til klubbene vedr. aktiviteter i 2016, vil Ellen skrive til 

klubbene for å få inn oversikt over klubbenes kandidater til Kongsvold1, 

autorisasjonsprøven samt dommerdeltakelse ved Lokale Dommerutvalg-

samlinger.  

 

Sak 166/17: Forslag til høystatusløp fra Lavlandskomiteen 

På oppdrag fra Styret i FKF har FKFs lavlandskomite sett på gjennomføring av 

høystatusløpene på lavland – unghundmesterskap (Forus), NM og NM lag. 

Vedtak: Elisabeth orienterte om arbeidet generelt og de enkelte 

høystatusløpene, samt komiteens begrunnelse for valgene som er tatt.  

Styret tar dette til orientering. 

  

Sak 168/17: Mail av 14. februar fra Vest-Finnmark FK  

  Styret i Vest-Finnmark FK har reist spørsmål vedr. innsendt sak til klubbens 

  årsmøte, - dette relatert til klubbens lover. Vedtak: Sekretæren sender svar 

  til styret i Vest-Finnmark FK. 

 

Sak 169/17: Eventuelt 

- Hans orienterte om utviklingen av det nye DogWeb Arra programmet. 

Dette er i gang i NKK. I begynnelsen av mars skal det være overført. 

Nærmere våren skal det jobbes videre med saken i gruppen.  Ingen 

arrangør må åpne DogWebArra programmet for høstens prøver, da dette 

vil forkludre det arbeid som må gjøres med endring til det nye DogWeb 

Arra programmet. Vedtak: Sekretæren tilskriver alle arrangører om at 

det IKKE MÅ LEGGES INN HØSTPRØVER I DOGWEB ARRA 

INNTIL KLARSIGNAL GIS. Informasjonen må inn i FH nr. 2, 

dersom dette er mulig på nåværende tidspunkt. 

- FB side forum for dommere.  Hans orienterte. Dette er en privat side og 

FKF har ikke noe eierforhold eller interesse i denne.  Eierne er tilskrevet 

om dette. 

- Forslag på aktivitet fra Vestfold FK under Fuglehundtinget 2017. En 

beslutning om dette utsettes til neste styremøte. 

- Styret er gjort kjent med at det er en uoverensstemmelse mellom FKF’s 

dommerhåndbok og jaktprøveregelverkets pkt. 6.  Dette vil bli rettet opp i 

forbindelse med revisjonen av jaktprøveregelverket. 

- Tore har sendt mail med innspill om å ta inn noen prinsipper om hvordan 

styret skal jobbe og presenterte dette for styret.  Tore følger opp saken 

- Stoff til Fuglehunden. Nina ønsket mer stoff til Fuglehunden nr. 3. 

- FCI nasjonale regelverk CACIT.  Elisabeth orienterte om kommende møte 

i FCI.  

- Hovedstyret i NKK vedtok på HS-møte 1/17 følgende: «Hovedstyret 

vedtok at delegering av fullmakt til å utarbeide og fastsette egne 

terminlister for klubber og forbund for framtida tilligger de aktuelle klubber 

og forbund.» 

 



 

  Neste styremøte: 22. mars 2017 kl. 20.00 på SKYPE. 

 

 
 

 

 


