
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

10.12.2020 KL 1900 – 20.40 

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen, Tore Paulshus og 

                                                           Knut Fredheim  

Varamedlemmer: Torstein Dehn og Sigmund Nyborg 

    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 138/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Det ble en hasteinnkalling til dette møtet på grunn av situasjonen i NISK og et 

eventuelt vedtak om utvidet VK-billett som må offentligjøres før 31.12.2020. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 139/20: Utvidet VK-billett 

  Utsatt sak: 
   Sak 81/20: Utvidet VK-billett  

FKF har mottatt en henvendelse den 02.06.20 fra Raseutvalget vedr utvidet frist 

for fornyelse av VK-billett. FKF avventer saken. Vedtak: Saken utsettes til 

høstsesongen er ferdig for å få et fullt bilde av hvordan sesongen 2020 har 

forløpet. Datautvalget kontaktes med anmodning om nødvendig  

uttrekk for utvidelse av VK-billetten. FKF DU tilskrives om en anbefaling til 

styret vedr. utvidet VK-billett. Vi tilskriver RU om dette. 

 

Styret har nå innhentet data for perioden 2015-2020 samt uttalelse fra FKF DU, 

i forbindelse med at det må søkes dispensasjon fra jaktprøvejegerverket. 

 

Vedtak: For de hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet 

av de to påfølgende år (2019 og 2020) ikke har oppnådd VK premie, 

utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.  

Begrunnelse: Tallmateriale, statistikk som FKF har innhentet viser en 

nedgang på antall hunder som har oppnådd 1. AK eller VK premie som 

følge av avlyste jaktprøver i Pandemiperioden. Tallene viser samtidig at 

høsten 2019 (hundesykdommen) ikke har hatt stor innvirkning.   

FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan 

gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at 

CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. FKF 

vil søke NJK om dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1.  

 

Sak 140/20: Norsk Irsksetterklubb 

Situasjonen, uenighetene i Norsk Irsksetterklubb har slik FKF ser det, nådd ett 

nivå hvor det nå er tvingende nødvendig å finne en varig «fredelig» løsning. 

Hvis så ikke skjer er FKF bekymret for utviklingen av Irsksetteren som 

jakthund. I dag brukes tid på konflikt og krangel, ikke på utvikling og avl til 

det beste for rasen.  

 

 



 

 

Vedtak:  FKF innkaller hovedstyret i Norsk Irsksetterklubb og Avd. 7 til 

møte. Hensikten med møtet er å presentere en forpliktende avtale som 

begge parter i NISK stiller seg bak. På kort og lengre sikt er hensikten 

igjen å reetablere en NISK-organisasjon som målbevisst arbeider for 

rasen og klubbens medlemmer. 

 

 

 

 

 

  

   

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


