
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

25. 02. 2020 KL 19.00– 21.50 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen. 

Sigmund Nyborg og Torstein Dehn går inn som 

styremedlemmer. 

 

  Fraværende:  Knut Fredheim og Elisabeth Kallevig 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 16/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt. 

 

Sak 17/20: Gjennomgang av referat fra møte 27.01.2020 

Vedtak: Godkjent.   

 

Sak 18/20: Post:  

  

1. Mail 29.1. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt informasjon til arrangører 

av blod- og fersksporprøver. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 30.1. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. oppnevning til NKK 

Sportshundkomite. Det er behov for to nye representanter: RIK og 

Mentaltester.  Frist for innsending av forslag: 2. februar. Vedtak: Tas til 

orientering.  

3. Mail av 3.2. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. Ettersøk Videregående – 

Kursinstruktør og ressursgruppesamling på Honne, Biri 2020. Vedtak: Tas 

til orientering. 

4. Mail av 11.2. fra NKK Organisasjons- og aktivitetsavdelingen med 

informasjon om avlsrådskurs 23.-24. januar 2021. Kurset er beregnet for 

personer i klubbenes styre og avlsråd som har ansvar for avlsarbeid og 

rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlskriterier osv. Vedtak: Tas 

til orientering.  

5. Bekymringsmelding vedr. generalforsamlingen i NGK. Vedtak: Det tas 

kontakt med styret i NGK.  

 

Sak 19/20: Knallvåpen 

Torstein orienterte. Politidirektoratet har besluttet å gjøre knallvåpen 

registreringspliktig og har sendt ut et direktiv om hvordan knallvåpen 

(revolvere) skal behandles. Torstein har deretter utarbeidet et orienteringsskriv 

til medlemmene. Dette er et forslag til klubbene om hvordan de skal forholde 

seg til registrering og oppbevaring/behandling.  Vedtak: Torstein følger opp 

retningslinjene med medlemsklubbene og Håndbok for prøvekomiteer 

oppdateres.  Retningslinjene vil bli implementert i dommerboka ved neste 

revisjon.  

 

 

 

 



 

Sak 20/20: Terminliste utstillinger 2020 og 2021 

Hans orienterte. Hovedstyret valgte på sitt januarmøte å sette ned et 

arbeidsutvalg som skal se på tidligere ordning og evt videreføring av denne. 

Det har vært utarbeidet mandat til arbeidsgruppa som skal behandle dette 

4.3.2020.  Tilbakemelding for utstillingsesongen for 2020 kommer etter dette 

møte. Utstillingsesongen 2021 er avhengig av arbeidsgruppas konklusjon. 

Vedtak: Vi avventer saken til kommende hovedstyremøte er avholdt.  

 

Sak 21/20: Innføring av Junior- og veteranchampionat – NKK RS 2019 sak 5 b 

Hans orienterte.  Forslaget har ikke vært på høring hos klubber og forbund. 

Saken er diskutert i JD. JD sender et felles skriv til HS om at man ønsker at 

dette skal være valgfritt for klubber og forbund. Elisabeth har utarbeidet et 

skriv som er sendt RU til uttalelse. Vedtak: Elisabeth følger opp saken. 

 

Sak 22/20: Rutiner for behandling av dommerprestasjoner (RUH/kollegahjelp) 

Sigmund orienterte.  

Rapport på dommerprestasjoner(RUH) har fram til nå fungert som en 

prøveordning. Så langt er det kommet inn relativt få rapporter. Etter 

tilbakemeldinger og etter behandling på dommerkonferansen 2020, er det klart 

at det har vært en del misforståelser rundt hva formålet med system er. 

Formålet har hele tiden vært å bedre dommerprestasjonene og at det ikke er et 

«straffesystem», men dette har nok ikke vært godt nok kommunisert ut i 

miljøet.  DU har derfor gitt ordningen et annet navn «kollegahjelp» og har nå 

utarbeidet et forslag til rutiner på hvordan innkomne rapporter skal behandles 

og følges opp. Forslaget fra DU er vedlagt og styret må ta stilling til forslaget 

slik at rutinene kan iverksettes.  Vedtak: Styret slutter seg til forslaget som 

DU har utarbeidet og synes det er fornuftig at ordningen endrer navn til 

«kollegahjelp». Samtidig ønsker styret at det i forslaget også nevnes noe 

om at data/erfaringer som innsamles skal brukes til å forbedre systemet 

for opptak, utdanning, autorisasjon og etterutdanning av dommere. 
 

 

Sak 23/20: Kartlegging av hunder med påvist HD og eventuelle helseutfordringer 

med lidelsen 

Det er etter NKKs HD prosjekt utarbeidet en rapport om prosessene rundt dette 

tema. Rapporten ble fremlagt og diskutert på felles avlskonferanse i januar 

2020. Det var flere som etterspurte dokumentasjon på hvor stort dette 

problemet egentlig var og hvordan helsestatusen og problemene var for de 

hunder som hadde fått påvist HD igjennom et langt liv.  

 

Vi vet mye om HD status i de enkelte raser etter 40 år med diagnostisering. 

Derimot er det ikke gjort noen undersøkelser om livet til hundene som har HD 

grad C, D og E. Kanskje på tide å finne ut om dette er en stor lidelse eller 

kanskje mindre enn antatt? Vedtak: Styret oversender spørsmålene til RU 

for videre vurdering.   

 

Sak 24/20: Status varslingsaker 2020 

  Tore orienterte. Vedtak: Tore formulerer et kort svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 25/20: Status dressurområde Hjerkinn 

Statskog har presentert planene og tegningene for dressurområdet for  

Hjerkinn. Det blir et inngjerdet område på rundt 113 mål, men det skal prøves å  

få det utvide noe. Det er enighet om å gå videre med prosjektet med håp om at  

det kan være ferdigstilt til uke 33.FKF vil fremleie dressurområdet til en  

lokalklubb tilsluttet FKF for den daglige driften av anlegget. FKF lager regler  

for bruk av området. Området skal være åpent for alle, men det vil gis fortrinn  

til fremleier når de planlegger aktivitet. FKF får tillatelse til å sette opp 

gapahuk og bålplass inne på området. Dette må finansieres av egne midler 

lokalt. Det må søkes kommunen om tillatelse. Vedtak: Hans følger opp saken 

videre og tar kontakt med Gudbrandsdal FK vedrørende fremtidig drift, 

da denne klubben tilhører det geografiske område. 

 

Sak 26/20: Søknad fra Østfold FK vedr Sletthallens Viltfond 

Hans orienterte. ØFK har gjennom mange år fortsatt arbeidet med å fremme 

fuglehundsporten på lavland.  Det har imidlertid de siste årene vært store 

endringer både i jordbruket og i mulighetene til å kunne utøve denne 

aktiviteten. ØFK driver aktivt arbeid for å holde predatorstanden nede i de 

områdene som brukes til jaktprøver og trening. Det brukes kråkefeller og det 

jaktes mink og rev i samarbeid med lokale jegerforeninger. ØFK har i tillegg 

startet et samarbeid med grunneiere om å plante oljeredikk og viltåker for å øke 

det biologiske mangfoldet. Dette arbeidet har resultert i betydelig tilvekst av 

vill rapphøns og fasan. ØFK ønsker å gjøre enda mer innen dette arbeidet.  

Vedtak: Styret i FKF verdsetter det arbeid ØFK har utført og vil utføre 

fortsatt, og innvilger søknaden med kr 10.000,-. 

 

Sak 27/20: Informasjon fra dialogmøtet med Statskog 20.02.2020 

  Hans orienterte. Statskog er fornøyd med måten jaktprøvene gjennomføres på,  

rapporteringene og prosedyrene fungerer etter hensikten. Det er ønskelig at  

rapportene som sendes Nasjonalparkstyret også sendes Statskog. Det er  

registrert liten eller ingen tjuvtrening på Kongsvoll de siste årene. Rapporter 

fra prøvene på Kongsvoll skal sendes Statskog innen 1. november. Rapporter 

til Nasjonalparken skal også sendes Statskog.  

 

FKF har utarbeidet et forslag til at det må stilles strengere krav til hunder som 

deltar på taksering etter oppfordring fra Statskog. Bl.a. bør det legges inn  

registreringsnummeret til hundene i skjemaet i «Hønseportalen».  

Opplysningene som fremkommer her kan være av interesse for raseklubbene.  

 

Saken om felling før 10. september er ikke avklart ennå.  

 

Vedtak: Justerte retningslinjer vedr hunder som deltar på taksering 

oversendes Statskog. Informasjonen fra dialogmøte for øvrig tas til 

orientering 

 

Sak 28/20: Norsk Derby 

Den sponsoravtale Norsk Derby har hatt gikk ut etter fjorårets ND. Leder i ND-

komiteen har hatt kontakt med AgriPet for om mulig å få videreført avtalen. De 

stiller seg positive til dette. Det forventes at ny avtale kan signeres om kort tid. 

Vedtak: Det har vært dialog med styret og styret i FKF gir sin tilslutning 

til avtalen. 

 

 

 

 

 



 

Sak 29/20: Revisjon av kåring årets hunder - Sak 08/20 

Torstein har gjennomgått revisjon av årets hunder i forbindelse med at 

championatregelverket 1.1.2020. Nytt forslag til regelverk ble diskutert, - noen 

formuleringer ble endret og ny revisjon av kåring årets hunder ble fremlagt. 

Vedtak: Styret vedtok de siste endringene, og nytt regelverk vil bli lagt ut 

på FKF’s nettside. 

 

 

Sak 30/20: Eventuelt 

  Ingen saker ble fremmet. 

 

  

Neste styremøte: Tirsdag 24. mars kl 1900 på Skype. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


