
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

1. OKTOBER 2019 KL 19.00 – 20.45 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

 

Varamedlem: Sigmund Nyborg, som trer inn som styremedlem 

 

  Fraværende:  Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim og Torstein Dehn 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 75/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 76/19: Gjennomgang av referat fra møte 03.09.2019 

  Vedtak: Hans ser etter referatet, og følger opp pr. mail. 

   

Sak 77/19: Post:  

  

1. Mail 03.09. fra NKK Organisasjons-/aktivitetsavdelingen vedlagt utkast til 

skjema som kan benyttes ved anmeldelse av disiplinærsak. NKK ønsker 

tilbakemelding om noe er mangelfullt eller bør endres. Vedtak: Skjema 

var ok, og derfor ikke tilbakemelding til NKK: 

2. Mail 06.09. fra NKK Organisasjons-/aktivitetsavdelingen med invitasjon til 

møte vedr. høringer viltforskriften, naturmangfoldloven og 

rovviltforskriften 9. september i NKK’s lokaler.  I mail 08.09. ble møtet 

avlyst pga. den pågående hundesykdommen. Vedtak: Tas til etterretning. 

3. Mail 06.09. fra avdelingsleder NKK markeds- og 

kommunikasjonsavdelingen vedr. alvorlig sykdom påvist hos flere hunder 

over hele landet. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail 09.09. fra avdelingsleder NKK markeds- og 

kommunikasjonsavdelingen om at NKK innstiller alle arrangementer fra 9.-

16.9. i forbindelse med utbrudd av alvorlig sykdom hos hund. Vedtak: Tas 

til orientering. 

5. Mail 12.09. fra NKK Aktivitetsavdeling med invitasjon til å delta i Dogs4all 

raseparade på Norges Varemesse 16.-17. november 2019. Alle 

medlemsklubber og forbund er velkomne til å delta. Vedtak: Tas til 

orientering. 

6. Mail 12.09. fra NKK Aktivitetsavdelingen med informasjon om 

Norgesmesterskap 2020 og søknad om Konge- eller NKK-pokal.  Alle 

klubber som avholder Norgesmesterskap 2020 kan søke.  Det utdeles kun 

en pokal pr. år og alle raser som avholder Norgesmesterskap kan søke.  

Søknadsfrist er 15. november. Informasjonen er videresendt våre 

medlemsklubber. Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 



 

7. Mail 12.09. fra FKF’s utstillingsansvarlige vedr. mail fra  

Aktivitetsavdelingen om at utstillinger som er lagt på samme dato som 

NKK’s egne utstillinger ikke tillates avholdt og at dato for utstillingen må 

endres. Det ble på NKK RS 2017 innført en prøveperiode 2018-2019 om at 

raseklubber kan avholde sine utstillinger på samme dato som NKK’s 

utstillinger. Etter prøveperioden var over, ville saken bli evaluert. FKF kan 

ikke se at de har blitt kontaktet med forespørsel om å sende inn en 

evaluering. Vedtak: Vi har fått beskjed fra NKK’s HS-leder om å 

avvente, men Gry vil følger opp i tillegg. 

 

8. Mail 12.09. fra Administrasjonen i NKK vedlagt spørreskjema i forhold til 

momsplikt eller ikke.  Skjema må innsendes til NKK innen 1.10.2019. Gry 

har utarbeidet de beløp som det var aktuelt å sette inn i skjemaet.  Skjemaet 

ble postlagt 30.9. Vedtak: Tas til orientering. 

 

9. Mail 19.09. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra møte i 

NKK’s Jakthundkomite 3. september. Vedtak: Tas til orientering. 

 

10. Mail 23.09. fra Avdelingsleder marked- og kommunikasjon NKK vedr. 

alvorlig sykdom og justert HS-vedtak om innstilling av arrangementer.  For 

ordinære prøver (flere hunder på samme sted, men med muligheter for å 

holde dem adskilt) godkjennes nå jaktprøver for stående fuglehund.  

Vedtak: Tas til orientering, se sak nr. 77/19, 78/19 og 79/19. 

 

11. Mail 24.09. fra Avdelingsleder marked- og kommunikasjon NKK vedr. 

risikovurdering for arrangører som ønsker å avholde terminfestede 

arrangementer. Hovedstyret vedtok 23. september at det vil kunne åpnes 

for ytterligere prøvetyper forutsatt at det sendes inn en grundig 

risikoanalyse basert på utsendt mal som godkjennes av NKKs 

Helseavdeling. Vedtak: Tas til orientering. 

 

12. Mail 27.09. fra Avdelingsleder marked- og kommunikasjon NKK med 

informasjon om at NKK’s hovedstyre i styremøte 27.9. – med bakgrunn i 

nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9., har vedtatt å oppheve tidligere 

hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:    
 

- Innstilling av terminfestede arrangementer. 

- Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet. 
- Anbefaling om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, 

prøver m.v. i utlandet. 
 

Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter 

dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.  

Mange har startet arbeidet med risikovurdering, for å få godkjent sine 

arrangementer. Det er ikke lenger nødvendig å sende disse til NKK.  

NKK anbefaler likevel at dere gjør en vurdering for fremtidige 

arrangement, rundt generelle hygienetiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 78/19: Flytting av NM Høyfjell 2019. 

Saken er tidligere behandlet per mail, ref. sak 74/19: 

Med bakgrunn i at NM høyfjell høst ble avlyst på grunn av mystisk sykdom 

blant hunder, har NESK tilbudt seg å gjennomføre NM høyfjell høst 2019 

helgen 27-29/9 samtidig som de er arrangør for sin Kongsvoldprøve. 

 

Vedtak:  

Styret i FKF gir NESK fullmakt til å arrangere NM høyfjell høst helgen 

27-29/9 under den forutsetning at sykdomssituasjonen er under kontroll 

og at vår aktivitet kan gjennomføres på en forsvarlig måte. NKK bes sette 

opp en ny prøve med nytt prøvenummer. 

 

Sak 79/19: Flytting av Norsk Derby 2019 

Saken er tidligere behandlet per mail: 

Med bakgrunn i at Norsk Derby 2019 ble avlyst på grunn av mystisk sykdom 

blant hunder. Har styret vedtatt at Norsk Derby flyttes til 4.-6. oktober under 

forutsetning at kvalifiserte og rettidig påmeldte hunder – som kan ha fylt 2 år – 

i perioden frem til 4. oktober, får dispensasjon til å starte på Norsk Derby.  

FKF sendte søknad om dispensasjon til NJK, og fikk følgende svar:  

 

NKKs jakthundkomitè har behandlet søknad om dispensasjon fra 

jaktprøvereglene pkt. 5.1.3 Deltakelse: 

 

«Konkurrerende hunder skal ikke ha fylt 24 måneder på løpets 1. dag.  

Ingen hund kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby.  

Krav til deltakelse er 1. premie UK». 

Vedtak: 

NJK har behandlet søknad fra FKF om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 

5.1.3. 

Søknaden innvilges. 

 

Vedtak: Norsk Derby flytes til helgen 4.-6. oktober 2019 
  

Sak 80/19: Risikovurdering av jaktprøver i forbindelse med hundesykdommen. 

Som en naturlig utvikling i håndtering av hundesykdommen, ble det utviklet en 

Risikovurdering som analyserte FKFs aktivitet (jaktprøver) opp mot 

Mattilsynets råd til hundeeiere/arrangører av aktiviteter i regi av NKK. 

Vedtak: 

Risikovurderingen ble utviklet og styrebehandlet pr mail etter at den var 

kvalitetssikret av tre veterinærer med inngående kjennskap til jaktprøvesporten. 

Vurderingen ble sendt NKK 21/9 -19 som bidrag til deres vurdering av hvilke 

aktiviteter som kunne tillates.  

 

 

Sak 81/19: Inngjerdet dressurområde Hjerkinn 

Hans har vært på befaring sammen med Statskog.  Statskog har oversendt 

kartskisse som viser et areal på ca. 112 dekar med en omkrets på ca. 1530 

meter. Iflg. kommunen er det ikke søknadsplikt å gjerde inn området, men det 

må søkes om å få arealet godkjent som dressurområde.  Statskog må foreta en 

avklaring mot Forsvarsbygg. Statskog ønsker en skriftlig tilbakemelding fra 

FKF.  

 

Vedtak: Styret er enig om at FKF går videre i dialog med Statskog for å få 

avklart en pris og leievilkår.  

 

 



 

 

Sak 82/19: Regnskap FKF 1.4.-31.8.2019 

Gry gjennomgikk regnskapet.  

Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 

 

 

Sak 83/19: Halekuperingssaken 

Saken er blitt behandlet i NJK, sak 26/19, med følgende vedtak:  

NJK innvilger søknaden fra FKF med 5 mot 1 stemme. Svein Scheie 

stemte for administrasjonen sitt forslag. NJK ber hovedstyret i NKK 

gjennomgå regelverket og praksis ift. Øre- og halekuperte hunder. Saken 

sendes over til Hovedstyret for endelig vedtak.   

 

Saken ble behandlet i HS 16.9-19: 
73 – UTTAK LANDSLAG – HALEKUPERTE HUNDER, JF. HS VEDTAK 

61/15  

Hovedstyret vedtok å ta NJK sitt vedtak til etterretning, og det gis 

dispensasjon fra HS-vedtak 61/15. 

 

Bakgrunn:  

FKFs VM komite har tatt ut ekvipasjer som skal representere Norge i Serbia i 

oktober 2019, hvor to av hundene er importert og lovlig halekupert i sitt hjemland. 

NJK fattet opprinnelig vedtak om at hundene ikke kunne delta for NKK all den tid 

de er kuperte. Dette vedtak ble påklaget av FKF. NJK fattet nytt vedtak i 

klagesaken hvor de vedtok at hundene kan representere Norge og NKK i 

mesterskapet. NJK sitt omgjøringsvedtak er i strid med HS-vedtak 61/15, og 

tidligere praksis. 

 

Vedtak: De to omtalte hundene skal få lov til å delta på VM og hovedstyret 

skal sette ned et utvalg som skal jobbe videre med halekuperingssaken for 

hele organisasjonen.  
 

Sak 84/19: Vindmøllesaken – Status  

Torstein har orientert styret. Forslag er tidligere behandlet av styret på mail. 

  

Vedtak: Høringssvaret som er utarbeidet av Torstein er tidligere sendt 

styret for godkjenning. Deretter er det oversendt Olje- og 

energidepartementet den 30.9.19. Kvittering på innsendt høringssvar på 

Høring- NVE’s forslag til en nasjonal ramme for vindkraft er oversendt 

FKF v/Torstein Dehn 30.9.2019. Høringssvaret legges på FKFs nettside. 

 

Sak 85/19: Henvendelse fra Fase III instruktører vedr dressering av fuglehunder – 

Sak 93/18 og sak 56/19 

Gry orienterte. Det er ønskelig å finne et sted for en samling med Fase III 

instruktører. Når det gjelder et passende tidspunkt, kan fredag kveld etter 

Dommerkonferansen i januar 2020, og før felles Avlskonferansen - være 

aktuell.  

 

Vedtak: FKF har oppnevnt en komite som skal følge opp saken og Gry 

utarbeider et mandat som oversendes styret for behandling.  

 

 

Sak 86/19: Disiplinærsaker 

Alle innkommende disiplinærsaker er nå ferdig behandlet av Disiplinærrådet 

og styret i FKF. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 87/19: Norsk Derby – Trenger arrangementet en omlegging? 

På bakgrunn av Norsk Derby’s status og viktighet er det styrets oppgave å ha 

en kontinuerlig vurdering og dialog for å sikre at arrangementet er best mulig 

og fremtidsrettet.  

 

Vedtak: På denne bakgrunn vil vi vurdere å invitere de aktuelle 

arrangørklubber til en dialog. 

 

 

Sak 88/19: Høring viltforskriften 

Tore har orientert styret. Forslag er tidligere behandlet av styret på mail. 

 

Vedtak: Det ble besluttet at i tillegg til å sende høringssvaret til NKK med 

anmodning om at NKK tar dette med i sitt svar, så sender FKF dette som 

eget høringssvar til Miljødirektoratet. Høringssvaret legges på FKFs 

nettside. 

 

 

 

  

Neste styremøte: 5. november på Gardermoen.  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


