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INNKALLING TIL FUGLEHUNDTINGET 2022 
FKF innkaller med dette til Fuglehundtinget på Best Western Plus Oslo Airport , Gardermoen 

 

Lørdag 21. mai 2022 

 

Påmelding til Fuglehundtinget må være FKF i hende innen lørdag 7. mai 2022. 

(NB! Dersom det er behov for overnatting, skal dette bestilles hos FKF.) 

Pris kr 3.655,-pr pers. 

 

Prisen inkluderer: 
Overnatting enkeltrom inkl. frokost 20.-22.5. 

Middag. eks drikke 20.5. og 21.5 

Pauseservering og lunsj eks drikke 21.5. 

Gratis parkering 

 

Deltakerne gjør selv opp med hotellet direkte for oppholdet før avreise. 

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger: 

- Representantens navn/klubb. 

 

Sakslisten og fullstendige sakspapirer legges ut på FKF’s hjemmeside 

www.fuglehundklubbenesforbund.no samt sendes på mail til medlemsklubbenes oppgitte 

kontaktpersoner (husk på å melde inn nye kontaktpersoner dersom dette har skjedd etter 

årsmøter) slik at det skal være enkelt å distribuere sakspapirene rundt i klubbene. Det vil 

ikke bli utlevert et ferdig innbundet eksemplar. Delegatene må selv laste ned 

årsberetningen til egen PC, Ipad eller Iphone til bruk under Fuglehundtinget. 

 

Praktisk informasjon: 

Tidsplan 20.05.:   Tidsplan 21.05.:  Tidsplan 22.05.: 

Registrering: kl 17-18  Frokost: kl 08-09  Avreise etter frokost 

Temamøte*:    kl 18-20   Møte:    kl 09-11.30  

Middag kl 20               Lunsj:   kl 11.30-12.30 

     Møte:   kl 12.30-16.00 

*Temamøte 

1. Status i Lavlandssaken 

2. Status vedrørende MVA jaktprøver 

3. Kultur – hvordan vil vi ha det? 

 

Best Western Plus Oslo Airport Hotel, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen, ligger bare 6 min. 

unna Gardermoen flyplass. Kjæledyr er tillatt, kr 400,-. Hotellet har nylig gjennomgått en 

totalrenovering.  

Det går shuttlebuss til og fra hotellet til flyplassen. Prisen er kr 80,- pr. pers. 

 

Vang 23.april 2022 

Med vennlig hilsen 

FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND 

Ellen B. Dobloug, Sekretær 

Fartvegen 270,  2324 Vang 

Email: ellenbd@online.no Mobil.: 413 25189 

FKF’s refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget: 

Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert reisekostnader (fly/bil) utover egenandel kr. 

2.500,-. Reisen forutsettes gjennomført på billigste måte. Refusjonen gjelder 1 person. Søknaden må oversendes FKF innen 1 
mnd. etter Fuglehundtinget. 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
mailto:ellenbd@online.no
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OVERSIKT OVER STEMMEFORDELING KLUBBER    

Klubb Medl. 2021 Stemmer 

  1.          Norsk Breton Klubb 1276 13 

  2.          Norsk Engelsksetterklubb 2889 29 

  3.          Norsk Gordonsetter Klub 2123 22 

  4.          Norsk Irsksetterklubb 1902 20 

  5.          Norsk Münsterländer Klub 547 6 

  6.          Norsk Pointerklub 1025 11 

  7.          Norsk Vorstehhundklubb 1618 17 

  8.          Norsk Weimaraner Klubb 89 1 

  9.          Agder FK 258 3 

10.   Gudbrandsdal FK 181 2 

11.  Hallingdal FK 169 2 

12.  Harstad og Vesterålen FK 266 3 

13.  Hedmark og Oppland FK 826 9 

14.  Inn-Trøndelag FK 541 6 

15.           Malvik FK 330 4 

16.  Midt-Troms FK 186 2 

17.  Møre og Romsdal FK  170 2 

18.  Namdal FK 337 4 

19.  Nordenfjeldske FK 666                                     7 

20.  Nord-Troms FK 67 1 

21.          Ofoten FK 117 2 

22.          Randsfjord FK 136 2 

23.  Rogaland FK  319 4 

24.  Romerike FK  254 3 

25.  Salten FK 168 2 

26.  Telemark FK 349 4 

27.  Tromsø FK 78 1 

28.          Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa 214 3 

29.  Vest-Finnmark FK 257 3 

30.  Vestfold FK 463 5 

31.  Vestlandets FK 381 4 

32.  Østerdal FK 406 5 

33.  Østfold FK 426 5 

Tilsammen 19.034 207 

Det fremgår av FKF’s lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100 

medlemmer. 

 

Samarbeidende foreninger: 

Vefsn JFF Fg., Bodø JFF Fg., Rana JFF Fg., Buskerud JFF Fg., Sør-Varanger JFF Fg. og 

Vadsø JFF Fg.  
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SAKSLISTE FUGLEHUNDTINGET 

Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen.  

Godkjenning av innkallingen og sakslisten. 

 

1. Årsberetninger          

2. Regnskap pr. 1.4.2021 -31.3.2022        

3. Forelagte saker med styrets innstiling 

4. Kontingent år 2023       

5. Budsjett 2022-2023          

6. Valg            
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 ÆRESBEVISNINGER  
 

Følgende er innehavere av Gullmerket, foreningens høyeste utmerkelse:  

 

Tildelt:  

 
† Rolf Sevendal  

 

1981  

 

† Arne Holmesland  

 

1985  

 

† Trygve Heyerdal sen  

 

1985  

 

† Thorstein Øhren  

 

1985  

 

Helge Amundsen  

 

1990  

 

Per Arne Watle  

 

1992  

 

Bård Jystad  

 

1992  

 

† Ola Schie  

 

1995  

 

Knut N. Klepp  

 

1995  

 
† Johan B.Steen  

 

1995  

 

Marit Amundsen  

 

2002  

 

Fredrik Aalerud  

 

2002  

 

Kåre Lotsberg  

 

2005  

 

Trine Melheim  

 

2006  

 

Robert Kristiansen  

 

2007  

 

Gunnar Handberg  

 

2007  

 

Terje Tvedt  

 

2007  

 

Jon Ivar Søhus  

 

2008  

 

Kjell Duedahl  

 

2012  

 

Nils B. Skaar  

 

2012  

 

Odd Harald Sørbøen  

 

2012  

 

Kåre Norum 2017 

 

Ellen Bakke Dobloug 2018 

 

Elisabeth Kallevig 2021 
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SAK 1 - ÅRSBERETNINGER 

1.1 STYRETS ÅRSBERETNING 
 

FUGLEHUNDKLUBBENES  FORBUND‘S  57. DRIFTSÅR 

ÅRSBERETNING  FOR  PERIODEN 01.04.2021 til 31.03.2022 

1.1.1 STYRET, UTVALG OG KOMITEER  
 

Styrets sammensetning:         
     

Leder                                      Hans Einar Enoksen 

Nestleder                                 Tore Paulshus  

Styremedlemmer                      Torstein Dehn 

     Gry Eriksen 

                                                  Knut Fredheim 

 

Varamedlemmer                     Sigmund Nyborg 

                                                 Ingrid Margrethe Bjåen 

 

Revisor                                    Anne-Grethe Sætrang 

 

Valgkomite:                       Kåre Norum 

Terje Steinsund 

 Knut Skiple 

Varamedlem:    Elisabeth Kallevik 

 

Utstillingsutvalg                  Anne-Grethe Sætrang 

      

Raseutvalg                          Sammensatt av representantene fra raseklubbene. 

                                           Leder : Thomas Tollefsen 

 

Dommerutvalg:   Reidar Nilsen (leder) 

     Fredrik Walby 

     Nils B. Skaar 

     Odd Harald Sørbøen (sekretær) 

     Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.) 
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Dommerutvalg apport (DUA) Arild Walter Hansen (leder) 

     Walter A. Paulsen 

     Alexander Kristiansen 

     Sigmund Nyborg (FKF-styrets rep.)  

 

Islandsk utdanningsutvalg   (Overført til FKF DU) 

  

 

Samordningsutvalg 

Fuglehundprøver 

Lavland:    Roar Karlsen (leder) 

     Unn Johannessen 

     Jan Atle Larsen 

     Roar Lundby 

     Anders Ellefsen 

    

Nordre Nordland/Troms/Finnmark Steinar Lagesen (leder) 

     Christell Seljesæther 

     Stein Martinsen 

 

Søndre Nordland   Steinar Høgaas (leder) 

     Walter Paulsen  

     Frank Øvrewall 

     Sture Willmann 

 

Midt-Norge    Pål Anders Wang (leder) 

     Jan E. Sperre 

     Trond Kristian Karlsen 

     

Syd-Øst (nytt):   Arnfinn Berntsen (leder) 

     Tor Suleng 

     Petter Skaug 
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 Syd-Vest                                            Terje Tvedt (leder)                  

                                                    Rune Halvorsen Staddeland                                                   

                                                 Halvor Ramtoft 

  

Kontakt VM:                        Elisabeth Kallevig 

     Cato M. Jonassen 

     Lars Farnes 

Norges representant i den  

Internasjonale VM komite:  Elisabeth Kallevig 

 

JD :  

FKF‘s representant:         Tore Paulshus   

Hans Einar Enoksen 

                                                      

NKK Komiteer:                         

Jakthundkomiteen:   Marte Ottesen  

 

Fagkomiteer:            
FK for høyfjell, skog og                     Helen Jetmundsen 

lavlandsprøver   Rune Magnussen 

     Geir Stenmark 

     Vara: Morten Risstad 

                                               

FK for Kombinerte prøver            Rune O. Brenna 

     Glenn Olsen     

                                    

Derbykomiteen:                         Mona Himo Aakervik (leder) 

     Grete H. Sætrang   

     Roy Allan Skaret 

             

  

Kongsvold/Hjerkinn:                Ola Øie (leder) 

                                                           Olaf Dobloug 

Knut Fredheim/Ingrid M. Bjåen 

(FKF-styrets representant) 
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FCI representanter stående fuglehunder:  

Britiske :       Elisabeth Kallevig 

 

Kontinentale :        Audun Kristiansen  

 

1.1.2 MØTEVIRKSOMHET 

I perioden er det avholdt 17 styremøter. Møtene er avholdt som telefonmøter, Skype- eller 

fysiske møter i Oslo. Det er formelt behandlet 121 saker. I tillegg har styret i noen tilfeller 

veiledet arrangør i utfordringer som har oppstått i forbindelse med jaktprøver og utst illinger.  

Styret har tatt initiativet til eller deltatt i følgende møter: 

• Ordinært Fuglehundting 13.11.2021 

• Ordinært RS/NKK på Gardermoen 27.11.2021 

• Styret har vært representert på flere møter i Jakthunddivisjonen.  

• Styret i FKF har vært representert i flere arbeidsgrupper i NKK. 

• Dialog møte NKK/NJFF og jakthundsektoren 

 

1.1.3 TILSLUTTEDE  KLUBBER   

Norsk Breton Klubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Irsksetter- 

klubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb, Norsk 

Weimaraner Klubb, Agder Fuglehundklubb, Gudbrandsdal Fuglehundklubb, Hallingdal 

Fuglehundklubb, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, Hedmark og Oppland 

Fuglehundklubb, Inn-Trøndelag Fuglehundklubb, Malvik FK, Midt-Troms Fuglehundklubb, 

Møre og Romsdal Fuglehundklubb, Namdal Fuglehundklubb, Nordenfjeldske 

Fuglehundklubb, Nord-Troms Fuglehundklubb, Ofoten Fuglehundklubb, Randsfjord 

Fuglehundklubb, Rogaland Fuglehundklubb, Romerike Fuglehundklubb, Salten 

Fuglehundklubb, Telemark Fuglehundklubb, Tromsø Fuglehundklubb, Tromsø Hundeklubb 

Fuglehundgruppa. Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Vestlandets Fuglehundklub, Østerdal 

Fuglehundklubb, Østfold Fuglehundklubb, Vestfold Fuglehundklubb. 

I alt 33 medlemsklubber som representerer 19.034 medlemmer. 

 

Fuglehundgrupper med samarbeidsavtale: 

Buskerud JFF, Vefsn JFF, Sør-Varanger JFF, Bodø JFF, Rana JFF og Vadsø JFF  
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1.1.4 INFORMASJON OM STYRETS ARBEID   

FKF er organisert under NJK i NKK-systemet og dette er en organisasjonsform som fungerer 

godt. Delegering og bestemmelser tatt på lavest mulig nivå gjør det organiserte arbeidet med 

fuglehund enklere. 

Videre er FKF med i Jakthunddivisjonen, en politisk sammenslutning av klubber og forbund 

uten organisatorisk plass i NKK-systemet. Dette er en hensiktsmessig arena for å kunne 

snakke fritt om hundepolitiske forhold forut for beslutningsprosesser i NKK. Denne 

sammenslutningen har fungert meget godt under Corona situasjonen. 

Utover planlagte møter, har det også i 2021 og 2022 vært flere saker av en slik karakter at de 

raskt må behandles på mail og telefon for senere å protokollføres. Rutinemessige saker som 

oppfølging av den daglige drift, budsjettoppfølging etc løses av styrets sekretær og leder med 

påfølgende informasjon til styrets medlemmer. 

 

FKF er en positiv bidragsyter til NKKs arbeid både når det gjelder å stille med kompetente 

tillitsvalgte samt å komme med konstruktive hundefaglige og organisatoriske innspill og 

bidrag. 

     

Representasjon 

Styremedlemmer har vært representert som dommere eller deltakere på ulike arrangement i 

perioden, samt NFK sitt 100 års jubileum og markeringen av 30 års jubileet til Arctic Cup i 

Alta. 

 

 

1.1.5 ØKONOMI    

Regnskapet for 01.04.21 - 31.03.22 viser et underskudd på kr 73 691,23. Budsjettet hadde et 

underskudd på kr. 65 300,-. Det har vært vanskelig å forutse nivået på aktivitet vi kan 

avholde, grunnet pandemien.  

                

1.6 AKTIVITETER 

                                              

FASTE OPPGAVER       
Forbundets sekretær er Ellen Bakke Dobloug. 

Sekretæren tar seg av utsending av informasjon, jaktprøveskjemaer og annet materiell. 

Sekretæren er tilstede på alle styremøter og skriver referat som distribueres. Videre foretar 

hun alle inn- og utbetalinger, purrer opp manglende innbetalinger samt besvarer utallige brev, 

e-post, og telefoner. Hun fører dessuten løpende oversikt over alle jaktprøver vinter og høst 

og utarbeider oversikt over antall startende hunder i VK på alle jaktprøver vinter og høst. 

Posten besvares i stor grad i samråd med styret.  Sekretæren sender ut FKF-glass, gaver og 

diplomer til høystatusløpene samt premier til NM-lag og NM Individuelt. 

Styret ønsker å berømme sekretæren for sitt utmerkede arbeid for FKF og fuglehundsporten. 

 

Styremedlemmene har hatt følgende hovedansvarsområder 2021-2022:  
   

Hans E Enoksen  

• Leder av FKF. 

• Kontaktperson mot NKK/NJK. 

• Organisasjon. 

• Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker. 

• IT-ansvarlig. 

• Årshjul  
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Tore Paulshus 

• Nestleder 

• Saksansvarlig for styrets strategiarbeid. 

• Representant i JD. 

• Lovverk/regelverk. 

• Saksansvarlig NKK/FCI saker. 

• Juridiske forhold. 

 

Knut Fredheim 

• Saksansvarlig jaktprøver, terminlister og samordningsutvalget fuglehundprøver. 

• Kvalitetssikring Høystatusløp. 

• Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 

Gry Eriksen 

• Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur.  

• Økonomi ansvarlig 

• Instruktørutdannelse Fase I, II & III 

 

Torstein Dehn 
• Saksansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

• Styrets representant i raseutvalget (FKF RU). 

• Lavlands- og VM ansvarlig. 

 

Sigmund Nyborg 

• Styrets representant i det sentrale dommerutvalg. (FKF DU). 

• Styrets representant i dommerutvalg apport (FKF DUA). 

 

Ingrid Margrethe Bjåen 
• Styrets utstillingsansvarlige. 

• Styrets representant i Kongsvold/Hjerkinn-komiteen  

• Saksansvar for FKF’s sider i «Fuglehunden».  

 

Ellen B. Dobloug 

• Forbundets sekretær. 

                                               

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av 

ansvarsområdene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

1.1.7 JAKTPRØVER OG  KVALITETSIKRING  

Terminliste prøver/CACIT  

Terminlisten 2021 ble etablert etter samme prosedyre som tidligere. Det er nesten 190 prøver i 

terminlisten. Trolig er vi helt i grenseland mht antall prøver og hva som er mulig å skaffe 

dommere til. Perioden har som forrige år vært preget av pandemien, og svært mange prøver 

ble avlyst. Spesielt ble Sør og Østlandet hardt rammet av avlysninger på vinteren. NM Vinter 

måtte avlyses.  

 

Prøve Antall CACIT Søknader om CACIT Tildelt CACIT 

Vinter 25 30 25 

Høst 19 22 19 

Lavland 5 5 5 

Skog 1 1 1 

Sum 50 58 50 

 

 

Kvalitetssikring jaktprøver. 

Samordningsutvalgene fungerer etter styrets mening godt. Mandat for SU følges stort sett bra. 

Styret har i liten grad grepet inn og justert på samordningsutvalgenes innstilling til 

terminlisteoppsett. Styret ga hvert enkelt samordningsutvalg en tilbakemelding etter siste 

terminlisteoppsett, noe som kan være til nytte for det videre arbeidet i hvert enkelt SU. 

Terminlisteoppsettet for 2021 har ikke vært forbundet med spesielle utfordringer. Plan for 

høystatusløp ut 2022 er fordelt alle klubber. Plan for høystatusløp 2022 og videre blir fordelt.  

 

 

Kvalitetssikring høystatusløp. 
FKF har etablert ett elektronisk system for evaluering. Systemet er godt, men det avhenger av 

at styret, og arrangører, følger opp og minner dommere og deltagere om å gjennomføre 

evaluering. 

http://www.fieldtrials.no/eforms/evaluering-nm/3/  

http://www.fieldtrials.no/eforms/hoystatuslop/8/ 

 

Pandemien, konsekvens for jaktprøver. 

Pandemien preget periodevis også 2021. Spesielt ble dette tydelig for vintersesongen. Svært 

mange prøver ble avlyst på Sør og Østlandet, men også andre steder i landet. Redusert antall 

prøver har medført at noen dommer elever har hatt til dels store utfordringer med å få 

gjennomført tilstrekkelige forberedelser før Kongsvold 1 eller autorisasjon.  

 

FKF har gjennom perioden utgitt risikovurderinger og veiledere tilpasset den aktuelle 

situasjon. FKFs inntrykk er at de prøver som er gjennomført ikke har bidradd til spredning av 

smitte. FKF kjenner ikke til at våre jaktprøver har bidradd til smittespredning.  

 

 

 

 

 

http://www.fieldtrials.no/eforms/evaluering-nm/3/
http://www.fieldtrials.no/eforms/hoystatuslop/8/
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1.1.8 IT OG BLADET ”FUGLEHUNDEN”   

Hjemmeside 

Internettsidene har siden 2014 vært driftet gjennom Istudio, et selskap som driver med slike 

tjenester, inkludert supporttjenester. Nettsiden er oppgradert til Joomla 3.5 og mobilvennlig 

utgave. Nettsiden er i utgangspunktet en informasjonsside for medlemsklubbene, men har 

også hatt noen nyhetsartikler. Det har tidligere vært laget et system for elektroniske 

evalueringer av alle høystatusløp som er kompatible med mobiltelefoner.  

Webansvarlig har vært Håkon A Myhra. 

Nettsidens domene er som før www.fuglehundklubbenesforbund.no  

 

IT-utvikling 

FKF har flere saker som vi ønsker utviklet videre i NKKs datasystemer. 

- Elektronisk registrering av resultater på jaktprøver direkte fra «dogweb arra» og til en 

eller flere nettsider. (Lik den som er for utstillinger i dag) 

- Elektroniske kritiker lik det systemet som er på utstillinger i dag 

 

Disse innmeldte sakene ligger i NKKs IT-kø og vil ikke bli prioritert i 2022. 

 

NKK jobber med et felles avlsdataprogram der all registrert hundedata blir presentert på den 

måte hvert forbund/klubb ønsker. Mere informasjon om dette kommer senere fra NKK/FKF.  

 

Bladet ”Fuglehunden” – Nytt fra FKF 

 

FKF har til rådighet spalteplass i Fuglehunden i de 6 årlige utgivelsene. Fast på siden er 

oversikt over styrets medlemmer, varamedlemmer, sekretær, revisor og valgkomité. Frister 

for kåring av Årets Unghund og Norges Cup samt resultatet, resymé fra årets Fuglehundting 

og autorisasjonsprøven er en del av de faste innleggene. Vi ønsker å holde våre medlemmer 

orientert om arbeid i Styret, i NKK og annet som har betydning for vår aktivitet med hund.  

I 2021 har det vært følgende artikler i FH, nr 1-3 er beskrevet i fjor årets sakspapirer til 

Fuglehundtinget.  

Nr.4-21: FKF ber folk si i fra. FKF tar sterk avstand fra all håndtering som er i strid med 

Dyrevelferdsloven.  

Nr. 5-21: Oversikt over dommere til høystatusløp høsten 2021.  

Nr.6- 21: Hvor stor andel av fuglehundene per rase deltar på jaktprøver ? Det har den senere 

tid, i ulike medier vært diskutert om hvor mange av fuglehundene det er som faktisk deltar på 

jaktprøver.   

Nr.1-22: Referat fra Fuglehundtinget 2021 

Nr.2-22: Presentasjon av Norges Cup hundene, NC-vinner ble  ES  N JCH NMFLh- 21 

Sjokolaisen av Skåpleinun  til Siri og Bjørn Sjurseth.  Årets Unghund ble Hadseløyas Lilly 

Baluba til Royer Andre Larsen. 

Nr.3-22. Innlegg fra instruktørutvalget til FKF.  

Vi tar gjerne mot innlegg fra skrivekyndige medlemmer. Først og fremst er vi interessert i 

tema som mange kan være opptatt av og som kan være informativt for alle. Innlegg kan 

sendes FKF’s sekretariat, ellenbd@online.no 

1.1.9 ULIKE SAKER 

Instruktørutdanning  

 

Instruktørutvalget (IU), opprettet august 2018, har bestått av leder Trond Lereng, Lars Farnes, 

Ellen Marie Imshaug, og styrets representant Gry Eriksen. 

IU har gjennomført flere møter både fysisk og på Teams.  Vi har også hatt et møte med 

Norges Jeger og Fiskeforening hvor vi utvekslet erfaringer angående utdanning og 

oppdatering av instruktører.   

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
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IU har behandlet flere søknader om å bli godkjent FKF instruktør.  Et fåtall har også blitt 

avslått da kandidaten ikke har oppfylt de nye opptakskravene.  Det har blitt utdannet mange 

nye Fase 1 instruktører. 

IU har mottatt flere mailer fra klubbene hvor vi har besvart og bistått i forbindelse med 

spørsmål angående instruktørutdanning, informasjon om kursvirksomhet m.m. 

IU har jobbet med å oppdatere lister over Fase 1,2 og 3 instruktører i samarbeid med 

klubbene.  Dette har vært en krevende jobb, og det gjenstår en del jobb for å få full oversikt.   

IU har sendt ut de nye opptakskravene som ble godkjent på Fuglehundtinget i 2021 til alle 

klubbene. Vi har også sendt ut Fase 1 og 2 heftene på mail til Fase 3 instruktørene.   

IU har planlagt et dagsseminar med Fase 3 instruktørene siste helga i november på 

Gardermoen.   

 

Aversjonsdressur  

Medlemsklubbene gjennomfører aversjonsdressur som tidligere og er en viktig bidragsyter 

til dette viktige arbeidet. Det har vært gjennomført både på Sau og Rein. Samarbeidet med 

NJFF fungerer utmerket.                         

Når det gjelder aversjonsdressur er tallene som følger: 

 

Sum antall 1. gangs bevis: 920 

Sum antall fornyede bevis:  676 

1.2 ÅRSBERETNING FASTE UTVALG        

                             

1.2.1 Rapport utstillingsutvalget 2020/2021 

 

Viser også til rapport fra utvalget 2020-2201 til Fuglehundtinget 13.11.21. 

 

Denne rapport omfatter november 2021 til mars 2022 

 

Søknader fra arrangører for 2022 var 42 utstillinger åpne for FKF’s raser og 11 

spesialutstillinger fra noen av raseklubbene. Alle disse utstillinger ble godkjent siden de var 

godt geografisk fordelt, og noen endret dato på arrangementet slik at det ikke ble kollisjoner i 

samme område. I tillegg arrangerer 11 NKK utstillinger, hvor NKK’s utstilling Bø i 

Telemark, februar ble avlyst pga. Covid-19. 

 

2021: 41 utstilling + 11 spesialer + 25 NKK = 77 utstillinger (28 av disse utstillinger avlyst).  

2022: 42 utstilling + 11 spesialer + 11 NKK = 64 utstillinger (1 avlyst hittil) 

 

Den nye rutinene fra NKK vedrørende søknad om utstilling (publisert 24.11.2021) fungerer 

svært dårlig for oss. Arrangørklubber søker nå direkte til NKK og legger inn søknader 

fortløpende samtidig som det hukes av for hvilke raser de vil ha med, dette kun 3 mndr før 

utstillingsdagen. Raseklubber må gå inn via klubbadministrasjon, NKK for å godkjenne eller 

avvise utstillinger. Det har hittil i 2022 ligget inne på terminlisten langt over dobbel t så mange 

utstillinger enn de som ble godkjent av RU/FKF i 2021. Vi har fått NKK til å stryke alle disse. 

Men det dukker ukentlig opp utstillinger som ikke skal ha med «våre» raser. Mange søknader 

allerede for 2023 også. Alt ansvar er derved lagt på raseklubbene som må holde rede på hvilke 

utstillinger som skal godkjennes eller ei. Liste over FKF/RU godkjente arrangører er sendt ut 

til våre raseklubber. Hvis ikke en arrangør blir avvist så dukker den opp på terministen. 

FKF må få til en ordning lik den som gjelder for jaktprøver; alle søknader må først 

godkjennes av  Samordningsutvalg i distriktene før søknad kan sendes NKK. For utstillinger 

bør alle søknader godkjennes av utstillingsutvalg/RU før søknad kan sendes inn og legges på 

terminliste for godkjenning av raseklubb. Dette er et viktig arbeid for FKF i 2022 slik at 
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søknadsprosessen for utstillinger 2023 blir ryddig og kun FKF godkjente utstillinger vil ligge 

til godkjenning. 

 

Fullcertordningen  

NKK har nå tilføyd tekst slik at jaktpremierte hunder kan bli tildelt cert selv om det er 

upremierte hunder rangert foran i BHK/BTK. 

Her er regel: 

NKK’s hovedstyre har vedtatt justering av reglene slik at; kun du to beste hundene med CK 

som ikke er norske champions (NUCH) konkurrerer om cert og reservecert. Hvis den beste 

av disse  er fullcertet, går certet til nr. 2,. Reservecert deles ikke ut. Om begge er fullcertet 

deles ikke cert eller reservecert ut. 

Her er tillegget: 

For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste 

plassere hund med jakt-eller brukskrav tildeles certifkat uansett hvilken klasse hunden har 

vært påmeldt i. 

 

Eksempel. I beste hannhundklasse, de to første er ikke jaktpremierte: Nr. 1 unghund m CK, 

Nr. 2 åpenklasse hund m CK, Nr. 3 brukshundklasse m CK. Certet går nå til 3. beste 

hannhund som er jaktpremiert. 

 

1.2.2 Rapport Dommerutvalget i FKF 2020 – 2021 

Utvalget (FKF DU) har i perioden bestått av Fredrik Walby, Nils B Skaar, Sigmund Nyborg 

(styrets representant) og leder Reidar Nilsen.  

I tillegg har Odd Harald Sørbøen har vært en stor bidragsyter og tatt på seg så vel faste 

oppgaver, grunnlag for bruk til dommerkonferansen og er valgt inn av styret som sekretær fra 

2019.  

 

Hovedoppgaver:  

 

• Utdanning av jaktprøvedommere gjennom K1 og autorisasjonsprøven 2021. 

• Etterutdanning av jaktprøvedommere gjennom sentral dommerkonferanse januar 

2022. 

• Innstille dommere til finaler og semifinaler under Norgesmesterskap og Norsk Derby 

og til lagkonkurransene. 

• Rådgivende funksjon i dommersaker og regelverkstolkinger. 

• Ajourføre FKFs oversikt over dommeraktivitet og avautorisere dommere som ikke 

lenger er aktive. 

• Bistå FKF med dokumentasjon av lokale dommerutvalgs utgifter til 

dommerutdanning. 

• Tilbakemelding til dommere på innkommende rapporter på egne dommerprestasjoner 

(RUH) 

• Gjennomføring av rutiner for av-autorisering av dommere iht jaktprøveregelverket pkt 

8.1  

 

Møtevirksomhet 

FKF DU har hatt fysisk møter ifb med K1 og aut prøven på Hjerkinn og I tillegg utstrakt bruk 

av e-post, telefon og teamsmøter. 
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Sentral dommerkonferanse 2022. 

Det ble planlagt fysisk møte på Garder Kurs og Kompetansesenter 24-25 januar.  

Lokale dommerutvalg (LD) ble på sedvanlig vis tilskrevet og bedt om å sende inn oppgaver 

som kunne egne seg som tema for en sentral dommerkonferanse. Det kom også i år inn en del 

interessante temaer og problemstillinger som ble satt sammen til et underlag. Sakene ble sendt 

ut til LD og enkelte LD fikk gjennomført sine samlinger før den sentrale dommerkonferansen 

ble avlyst grunnet koronarestriksjonene. 

 

Det planlegges nå en gjennomføring av konferansen i forbindelse med Fuglehundtinget til 

våren. 

 

Kollegahjelp (RUH) 

Forsøksordningen som ble innført i mars 2019 er videreført. DU mottok i 2021 4 rapporter 

som er behandlet og gitt tilbakemeldinger til dommerne. 2 av disse for god og positiv 

bedømming. For det som vurderes til å være enkle regelbrudd ble hver enkelt dommer 

tilskrevet for at vedkommende kan ta til seg velmente råd og vink slik at bedømmelsen videre 

skal kunne bli bedre. For rapporter av mer alvorlig karakter med grove regelbrudd ble 

tilbakemeldingen i tillegg til vedkommende dommer også sendt LD slik at de fikk 

gjennomgått rapporten sammen.  

 

Utdanning av nye dommere: 

 

Med Hjerkinn fjellstue som vertskap ble K1 og aut prøven gjennomført i tidsrommet 10-15. 

aug 

K1 i tidsrommet 10-13 aug med 15 oppmeldte kandidater. Det møtte 14 kandidater som alle 

var kvalifisert gjennom grunnopplæring i de lokale dommerutvalg. 10 fikk godkjent med 

anbefalinger om hva som måtte arbeides videre med inntil autorisasjonsprøven. Denne delen 

av utdannelsen har en betydelig mer opplærende form enn autorisasjonsprøven. Erfaringene er 

at de svakheter som blir påpekt under Kongsvoll 1 også er de utfordringene som er størst når 

kandidaten går opp til autorisasjon året etter. Også under denne delen av utdanningen legges 

det vekt på rutinerte og pedagogisk sterke instruktører med en viss rullering fra de forskjellige 

DU.  

Instruktører i 2022 Jan Terje Haugen, Cato Jonassen, Knut Fredheim og Hans Einar Enoksen i 

tillegg til FKF DU. 

 

Autorisasjonsprøven 13-15 august Det var oppmeldt 10 kandidater og 9 kandidater møtte og 8 

ble uteksaminert som nye dommere. Gjennomføringen ble gjort etter samme mal som 

tidligere år. Som sensorer bidro de samme som ved K1. 

 

Mona Aakervik gjorde også denne gangen en strålende jobb med påmelding og partioppsett 

under arrangementet. Påmelding som hundeførere ble gjort gjennom DogwebArra som lettet 

arbeidet betydelig, likevel er det en stor jobb og sette sammen partiene slik at kvaliteten på 

hundene blir optimal i forhold til bedømming og klasser.  

 

Til tross for utfordrende koronaregler å forholde seg til leverte Hjerkinn fjellstue også denne 

gangen utmerket service med hyggelig betjening, god mat og praktiske rom.  

 

Finansiering dommerutdanning: 

FKF har ikke mottatt noe tilskudd til dommerutdanning for 2020 fra NKK pga NKK’s 

økonomiske situasjon. I budsjett fra NKK er det i 2020-2021 er det satt opp kr 0 i bidrag til 

dommerutdanning. 

Det ble utbetalt støtte med kr 7000,- pr person til de klubber som hadde kandidater som besto 

autorisasjonsprøven. 
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Innstilling av dommere til høystatusløp 2022. 

Dommerlisten for NM vinter er klar. Prosessen for høstens høystatusløp pågår og innstillingen 

oversendes styret når listen er komplett. 

 

K1 og autorisasjonsprøven 2022. 

Gjennomføring av K1 og autorisasjonsprøven er satt fra 9-14. august med Hjerkinn Fjellstue 

som hovedkvarter.  

1.2.3 Rapport Dommerutvalg Apportprøvedommere (DUA)  

Apportprøver  

Det har i 2021 vært avholdt: 13 stk. 1-dags, mot 9 i 2020 14 stk. 2-dags, mot 15 i 2020 1 stk. 

3-dags, mot 0 i 2020 Det har også i 2021 vært en god geografisk spredning på prøvene.  

 

Fullkombinert  

Det har i 2021 vært avholdt: 20 stk. prøvedager, FK / skog, mot 19 i 2020 2 stk. prøvedager, 

FK / høyfjell. Det samme antall som i 2020 3 prøvedager FK / skog ble avlyst. Det har også 

her vært en god geografisk spredning på prøvene. 

 

Det ble utdannet 10 nye apportprøvedommere i 2021  

 

Møtevirksomhet 

DUA har i 2021 ikke hatt fysiske møter, men har internt jevnlig kontakt pr. mail og telefon. 

Det har i 2021 vært et Teamsmøte mellom (FKF) Fuglehundklubbenes Forbund og (DUA) 

Dommerutvalg for Apport. Møtedeltagere Hans E Enoksen (FKF), Sigmund Nyborg 

(FKF/DUA). Arild Walter Hansen (DUA), Walter Paulsen (DUA), Alexander Kristiansen 

(DUA). Samtaleemne på møtet: På grunn av stor og økende aktivitet innen apportprøvene 

ønsker FKF sammen med DUA å finne gode løsninger for fremtiden, dette med tanke på 

fremtidig organisering, saker til dommersamling, samt revisjon, etc.  

 

Økonomi 

DUA søker om kr. 8.000.- i budsjett for 2022 for bruk til å dekke eventuelle sensorutgifter 

ved dommerutdanning. Utgifter til den planlagte dommerkonferansen i 2022 kommer i tillegg 

til dette. 

    

1.2.4 Islandsk Utdanningsutvalg – 2021-2022 
 

Arbeidsoppgavene er overført FKF DU og det har ikke vært kontakt i perioden 

 

1.2.5 Raseutvalget 2021-2022 

Følgende personer har deltatt på RU-møter i 2021:  

 

NBK Anders Ellefsen 

NESK Iver Melby, Arne Hovde  

NGK Thomas Tollefsen, Mona Himo Aakervik, Arvid Holme 

NISK Gisle Sveva, Anders Fledsberg 

NMLK  

NPK Rune Hoholm,Terje Steinsund   

NVK Geir Sve, Birte Wold Myhre, Eva Pedersen 

NWK  

 

Leder av RU har vært Thomas Tollefsen (NGK). Nestleder, Geir Sve (NVK) har, etter valg i 

NVK, blitt erstattet av Iver Melby (NESK).   
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Sekretær i Fuglehunden, Hanne Fevik, er sekretær i RU.  

FKF deltar på RU-møter, og i 2021 har Torstein Dehn vært representant.  

 

Det er avholdt 2 RU-møter i 2021, ett  av disse ble arrangert elektronisk. Fysisk møte ble 

avholdt i tilknytning til Fuglehundtinget i november 2021. Grunnet Covid-19 og begrenset 

aktivitet i sporten har det vært færre møter enn tradisjonelt.   

 

RU har i 2021 arbeidet med flere saker, sakene ligger i referatform under FKF sine sider.  

 

RU takker raseklubber, FKF og NKK for samarbeidet. 

 

 

Mars 2022 

RASEUTVALGET 

 

Thomas Tollefsen 

Leder RU 

 

 

 

1.3 ÅRSBERETNING FRA FASTE KOMITEER    

 

1.3.1 Derbykomiteen   
 

Norsk Derby 2021  

Derbykomiteen 2021 har bestått av Grete Haugan Sætrang, Mona Himo Aakervik og Rune 

Frankmoen. Vi har samarbeidet ved løpende kontakt pr. tlf og e-post. Arbeidsoppgaver ble 

fordelt mellom oss og samarbeidet i komiteen har fungert svært godt. Som de siste  år har 

komiteen mottatt alle påmeldinger og registrert disse samt laget lister over kvalifiserte hunder. 

Kvalifiserte hunder ble så lagt inn i dogweb arra. Dette for å lette arbeidet for teknisk 

arrangør, ha bedre oversikt og for at deltakerne har kun én og forholde seg til. Komiteen sto 

også for arbeid med dog web under prøven samt registrering og etterarbeid i samarbeid med 

teknisk arrangør NVK.  Samarbeidet fungerte prima.  Stor honnør til NVK.  

Må også få gi en stor honnør til Grete og Mona for super innsats.   

   

All dokumentasjon er lagret i Dropbox.    

Vi har i år blitt sponset av hovedsponsor, Appetitt og de bidro økonomisk og med flotte 

deltagerpremier. NonStop er også med på laget og bidro økonomisk og med 

deltagerpremier.  M. Aakervik for sponsingen av spekemat til dommersamling fredag.  

  

Klistremerker ble bestilt fra Flex Reklame.  Tinnpokaler ble bestilt fra Direkte Premier AS 

og kniver ble bestilt av Erling Meirik.  Buffer og Derbykrus ble bestilt opp.  

  

Samarbeidet med nett ansvarlig hos FKF Håkon A. Myhra, har vært svært bra. Lister og 

informasjon kom raskt ut på FKF’s hjemmeside. Vi hadde også egen Facebookside for Derby 

som ble fortløpende oppdatert. Under arrangementet ble både FKF, Facebook/Derby sider fylt 

opp med bilder, resultater og info. Representant fra Derbykomiteen var med ut i terrenget i 

finalen og sendte inn bilder og «dreiebok».   

       

Det var i år 523 påmeldte hunder. Av disse var det 92 som ble kvalifisert. I kvalifiseringen 

startet 87 hunder fordelt på 5 partier. Det deltok også hunder og førere fra Sverige. Dommerne 

fikk beskjed om å legge vekt på talentet til unghundene som skulle i ilden. Takk til alle 

dommerne som stilte opp.      
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Det ble utdelt 0 premier i kvalifiseringen og 4 premier i semifinalen.  Det var fredag 

utfordrende værforhold. Fredag var det vind, sludd og snø. Lørdag og søndag fint høstvær.    

Finalen ble dømt av Ronny Sagmo og Fredrik Walby. Finalen gikk på Hjerkinn Nord Høy og 

Lav. Det var mye fugl, men vanskelig for unghundene. Men to hunder klarte det.    

Gratulerer til:   

 

1.pr ND finale til IS Hadseløya’s Lilly Baluba, Royer Andre Larsen  

2.pr ND finale til ES Harodalen’s Irja II, Geir Stenmark   

  

 

 

1.3.2 Fagkomiteer (FK): 

Fuglehundklubbenes FK for høyfjell, skog- og lavlandsprøver   

Komiteen har bestått av:  

Helen Jetmundsen 

Rune Magnussen 

Geir Stenmark 

Vara: Morten Risstad 

 

Den nye komitéen hadde et konstituerende møte ultimo november. I etterkant av dette har vi 

behandlet én sak, som gikk på uønsket adferd mot annen hund / person. Utover dette har det 

ikke vært aktivitet. 

 

Fuglehundklubbenes FK for kombinertprøver     
Komiteen har bestått av: 

Glenn Olsen 

Rune Brenna 

 

Fagkomiteen for kombinertprøver skal behandle og innstille til vedtak overfor NKKs 

jakthundkomite(NJK) på saker som gjelder tolkning av- og brudd på regelverket for 

jaktprøvereglementet generelt og da spesielt for kombinertprøvene. 

 

Fagkomiteen har hatt en sak til behandling i 2020-2021 som gjelder uønsket adferd av hund 

på en apportprøve. Fagkomiteen har behandlet saken og har levert innstilling til vedtak som 

går på en kortere utestengelse basert på sakens alvorlighetsgrad.   

NKKs Jakthundkomite vedtok å følge Fagkomiteens innstilling til vedtak. 

1.3.3 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 2020/2021 

Komiteen er representert av: 

Ola Øie (leder) 

Olaf Dobloug 

Knut Fredheim/Ingrid Margrethe Bjåen 

 

Komiteen planlegger årets dialogmøte med Statskog rett i forkant av Fuglehundtinget. 

Formøte er planlagt den 27.april. En viktig sak er forlengelse/reforhandling av avtalen i 

samarbeid med styret i FKF. 
 

Samarbeidet med Statskog går fortsatt bra. Det vellykkede dressurområdet på Hjerkinn er et 

godt eksempel på det.  

 

På forrige møte ble felling av ryper i finalen på prøvene på Hjerkinn diskutert etter at 

Miljødirektoratet har signalisert at de ikke nødvendigvis vil gi tillatelse til dette framover. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F1.pr%2F&h=AT1u-7nvLMUafRNHCaKlD7_Y0RAABx0CmG1_lgN2UiryGs8WScG_BZ0zt9ijrHm07Dwfverdx0keH1mZm2eSKn4GFRZRSHTRc1wW6aGWSxaKfM05zlvhAeLE3gfcqevgF1qZg_di4Zorp6eyFwqtFG7fz_zlRil7vD571toUT0R-rk39vaO-vpkSlQmr_DB9Nod2DqxPewKpQtyg-oPmdzMIXmNtp3G_MkRk3BEJMMIG6qRzrJVhV8FfDQSAwuGYeV8nNVGvNzhdX6GSi2L661o0P08Hw22iq2JY70q89TqSX_8ArxhfUXWSa8WukbkjV0TROYDsVTpJZVlug54U4TGQtlBCwxMyV5mWiV6-VgnYrg-XHSK-97deUqIk2Y4TTtQzuQ-RHj91MGKsbOsc9lOzq6J56a_udQ
http://2.pr/
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Statskog støttet som vanlig vår søknad som senere ble innvilget av Direktoratet. 

Tilbakemeldingen etter høstens taksering var ikke udelt positiv. Statskog stoppet jakta på 

Hjerkinnområdet . På bakgrunn av telling og stoppet jakt besluttet styret i FKF å avstå fra 

felling. 

 

Ola Øie har hatt et positivt kontaktmøte med Dovrefjellstyret den 4.oktober. Dette er et ledd i 

vår strategi med å ha jevnlig kontakt med viktige organisasjoner og personer som er viktige 

for vår aktivitet. Komiteen er enige om at informasjon og opplæring om aktiviteten er noe av 

det viktigste vi gjør i tillegg til å følge med på økende konkurrerende aktivitet og mulige 

innskrenkninger i regelverket på Hjerkinn/Kongsvold området. 

 

Samarbeidet om villreinen er viktig. I høst fikk vi et eksempel på det. Prøvekomiteen hadde 

sjekket med terrengbruk og rein på forhånd slik det skal gjøres. Under prøva var det en 

oppsynsmann som allikevel observerte et parti som var på vei mot en flokk med rein. 

Oppsynsmannen varslet prøveledelsen som igjen fikk varslet partiet. Partiet dreide av og 

saken ble løst. 

 

1.3.4 Lavlandskomiteen   

Lavlandskomiteen har i 2021 bestått av: Bertil Nyheim, Siri Sjurseth, og Pål Pettersen. 

Torstein Dehn har vært FKF sin representant. 

LK har hatt en rekke nettmøter i løpet av året. Referat fra møtene er sendt inn, og ligger i 

mappen møtereferater.  

En samlet rapport fra lavlandsklubbene over antall oppflukter og annen relevant informasjon 

fra lavlandsprøvene i 2021 er sendt inn.  

L.K har i løpet av 2021 jobbet tett med den såkalte ressursgruppen. Vi har en god innsikt i 

hvilket formidabelt arbeid som er lagt ned i denne gruppen. Vi håper og anbefaler stert at 

Ressursgruppen får fortsette med sitt virke i fremtiden. L.K har på ingen måte en forutsetning 

for å kunne gjøre en stilsvarende jobb.  

Alle lavlandsklubbene gjennomførte sine prøver på en vellykket måte høsten 2021. En av 

prøvene måtte dessverre avlyses p.g.a dommermangel. Nemlig ØFK II prøven.  

LK ser at det vil være store utfordringer rundt våre aktiviteter i tiden som kommer. Vi anser 

lavlandsaktiviteten som svært oppskattet av mange medlemmer av FKF. Vi mener derfor at 

FKF må være villig til å sette av ressurser for å bevare denne aktiviteten i fremtiden.  

Lavlandskomiteen etterlyser også et klart standpunkt i saken fra FKF sitt styre. 

 

1.3.5 RAPPORT FRA FKF VM KOMITEE 

VM har vært avlyst på grunn av pandemien 
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1.4 RESULTATER HØYSTATUSLØP OG VM 
 

NM LAG (HØYFJELLSPOKALLØPET 2021):   

Teknisk arrangør Norsk Engelsksetterklubb 

Finaledommere  Lars Ådne Arnesen og Robert Gill 

Vinnerlag 

 

Vinner av Høyfjellspokalen 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Vorstehhund Korthåret 

 

KV Aska 

E/F: Jens Thomas Sagør 

KV Sognexpressen’s Kzb Nikita 

E/F: Robert Brenden 

KV Suldølen’s AES Jeger 

E/F: Sveinung Steine 

NM INDIVIDUELT HØST 2021  

Teknisk arrangør Norsk Engelsksetterklubb 

Finaledommere  Leif Gunnar Mortensen og Geir Stenmark 

Finaleresultat 

 

 

 

 

 

1. VK Finale 

ES Berkjestølen’s Neon 

E/F: Astrid Weider Ellefsen 

2. VK Finale 

B Blackmolly 

E/F: Brian Johan Herje 

3. VK Finale 

ES Storøya’s Falco 

E/F: Pål Wahlquist 
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NM SKOG 2021:   

Teknisk arrangør Norsk Pointerklubb i samarbeid med ITFK 

Finaledommere  Bengt Martin Sandsør 

Geir Haugen 

Gunnar Gundersen 

 
 

Finaleresultat  1. VK NM Finale 

GS Bukkafjellets Bn Nike 

E/F: Arild Dahl 

 

NORSK DERBY 2021:   

Teknisk arrangør Norsk Vorstehhundklubb 

Finaledommere  Ronny Sagmo og Fredrik Walby 

Finaleresultat  Nr. 1 Norsk Derby finale  

 

IS Hadseløya’s Lilly Baluba 

 

E/F: Royer Andre Larsen 

 

 

Nr. 2 Norsk Derby finale 

 

ES Harodalen’s Irja II 

 

E/F: Geir Stenmark   

  

 

 
  

UNGHUND GRAND PRIX 2021:   

Avlyst med bakgrunn i for få deltakere 
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NM-LAG LAVLAND 2021:  

Teknisk arrangør Hedmark og Oppland Fuglehundklubb 

Finaledommere  Elisabeth Haukaas Bjerke og Jan Atle Larsen 

Vinnerlag 

 

Vinner av Lavlandsfatet 

 

 

Øvrige deltakere på finalelaget  

Irsksetter 

 

IS Setpoint’s Snuppa 

E/F: Ulrik Myrhaug 

IS Bålholmen’s TT Nordavind 

E/F: Randi Halvorsen 

IS Fagermoa’s Nikita 

E/F: Kjell Morten Eggen 

NM LAVLAND 2021:  

Teknisk arrangør Hedmark og Oppland Fuglehundklubb 

Finaledommere  Samuel Larsen og Kjetil Kristiansen 

Finaleresultat  1. VK NM finale 

ES Sjokolaisen Av Skåpleinun 

E/F: Siri Kulberg Sjurseth og Bjørn Sjurseth 

 

2. VK  NM finale  

IS Spira av Snarum 

E/F: Morten Fuglerud 

 

3. VK NM finale 

KV Høgdelias GNT Texas 

E/F: Øystein Dahl 

 
 

NORSK UNGHUNDMESTERSKAP LAVLAND 2021: 
 
Avlyst med bakgrunn i for få deltakere  
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NM LAG VINTER 2022:   

Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen FK 

Finaledommere: Jostein Jensen og Ulrik Myrhaug 

Vinnerlaget: Pointer 

Vinner av Vinterpokalen: 

 

Øvrige deltakere på vinnerlaget: 

P Ørntuas J Juni 

e/f: Rune Hoholm 

 

P Ørntuas J Mauk 

e: Åge Rismo 

f: Stian Henriksen 

P Jimsrypa’s Ios 

e/f: Ole Espen Ingebrigtsen 

 

NM VINTER 2022:  
 
Teknisk arrangør Harstad og Vesterålen FK 

Finaledommere: Rune Mikalsen og Karl Ole 

Jørgensen 

 

Finaleresultat: 1.VK NM Finale 

SV Speldraget’s J-The Boss 

e/f: Rune Fossum 

 

2.VK NM Finale 

P Ørntuas J Juni 

e/f: Rune Hoholm 

 

3.VK NM Finale 

ES Blakkstøten’s Flekk 

e/f: Ingar Arnesen 

 

4.VK NM Finale 

P Ørntuas M Saga 

e/f: Rune Hoholm 
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SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2022:  

 

 

Teknisk arrangør Vestlandets Fuglehundklubb og  

Agder Fuglehundklubb 

Finaledommere: Arild Skeivik og Pål Friis 

Finaleresultat: 

 

 

1.pr. SNUM Finale 

ES Heggskogens Fighter 

e: Hanne Lisbet Torrisen  

f: Edvard Lillegård 

 

ÅRETS HUNDER 2021  

Vinner Norgescup 2021 

Nr 1  

 

Navn ES Sjokolaisen av Skåpleinun 

Regnr NO41567/17 

Født 14/5-2017 

Klasse VK 

Mor Sørbølfjellets Luca 

Far Miro 

Eier Bjørn og Siri Kulberg Sjurseth 

 

Nr 2  

 

Navn: KV Høgdalia’s GNT Texas  

 

Regnr: NO44236/17 

Født: 24.04.2017 

Klasse:  VK 

Mor Høgdalia’s BKE Nesta 

Far Stallogaisa’s Tell 

Eier: Øystein Dahl 

 

Nr 3   

  

Navn: B Kvikkstep’s Mira 

Reg nr: NO 45076/13 

Født: 12.06.2018 

Klasse:  VK 

Mor Femme Fatale De La 

Sourceauperdrix 

Far Orreskogen’s B Røm 

Eier: Eivind Winther 
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Vinner Årets Unghund 2021 

Nr 1   

Navn: IS Hadseløyas Lilly Baluba 

Reg nr: NO34817/20 

Født: 05.02.2020 

Klasse:  UK 

Mor Hadseløyas Aya 

Far Loustic des Demons de Gergovie 

Eier: Royer Andrè Larsen 

     

Nr 2   

Navn: ES Harodalen’s Irja II 

Reg nr: NO42569/20 

Født: 16.04.2020 

Klasse:  UK 

Mor: Harodalen’s Embla 

Far: Smølarypas Texas Hold’em 

Eier: Geir og Kari-Marie Stenmark 

 

Nr 3    

Navn: ES Harodalen’s Lewis 

Reg nr: NO58472/19 

Født: 23.11.2019 

Klasse:  UK 

Mor: N JCH N JCH Vargneset’s Julie 

Far: Østheia’s Pep av Sørbølfjellet 

Eier: Hans Einar Enoksen 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 23.  april 2022 

 

Hans Einar Enoksen            Knut Fredheim    Tore Paulshus                      

   

      

Torstein Dehn  Gry Eriksen  Sigmund Nyborg Ingrid Margrethe Bjåen 
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SAK 2 – REGNSKAP 01.04.21 – 31.03.2022 
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Balanse 2021-2022
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Revisjonsberetning FKF 01.04.2021 – 31.03.2022 
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SAK 3 - FORELAGTE SAKER 

Sak 3.1 Endring av FKFs lover 

Endring av lovene for FKF hvor det inntas regulering av mulighet for Digitalt Fuglehundting  
 

Mulighet for digitalt årsmøte ble av NKK, FKF og medlemsklubbene under Korona-
situasjonen fortolket som en «betinget nødløsning». I siste RS for NKK ble det besluttet at 
Lovmalen skal endres med mulighet for digitalt årsmøte/Fuglehundting. Det er nå gjort og 
reguleringene er i lovmalen inntatt i § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-3. På denne bakgrunn foreslås 
det at lovene for FKF endres iht endret lov mal.     

 
De foreslåtte endringer i § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-3, som kun er tilføyelser og ingen 
endringer av eksisterende tekst, er uthevet i GULT nedenfor.  
 
§ 3-1 Høyeste myndighet 
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6. 
Fuglehundtinget kan også holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske 

hjelpemidler. Styret i forbundet beslutter hvordan Fuglehundtinget skal gjennomføres. 
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om 
oppløsning av FKF (som krever 3/4 flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves 
skriftlig avstemming. 

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 
avgjøres av Fuglehundtinget. 
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 
samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 
stemmerett. Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 

Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 
direkte eller ved fullmakt. 
Blir Fuglehundtinget holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer 
som sikrer at lovens krav til Fuglehundting er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og 
stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en 
betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for 
avholdelse av digitalt Fuglehundting fastsatt av NKKs Hovedstyre. 
§ 3-2 Møte- og stemmerett 

Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har 
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller 
helt eller delvis digitalt. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100 
medlemmer. 
Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i Fuglehundtinget og personene er 
valgbare til verv i FKF. 
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt. Med personlig fremmøte menes 
også gyldig elektronisk deltaskelse på Fuglehundtinget. 
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 

talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i  FKF 
kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber. 
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Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
§ 3-3 lnnkalling 

Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig 
saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes. 
 
 
Med innkallelsen skal følge: 

• Informasjon om digitalt Fuglehundting og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter 

at møtet skal avholdes helt eller delvis digitalt. 

• Dagsorden/saksliste 

• Årsberetning 

• Regnskap med revisors beretning 

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 
må være styret i hende innen 1. mars 

• Budsjett for neste år 

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende innen 

1. mars 

 
§ 4-3 Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver er å: 
• Lede FKF mellom Fuglehundtingene 

• Avholde Fuglehundting, herunder i hvilken form Fuglehundtinget skal avholdes 

• Drive FKF i samsvar med FKFs formal 

• Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget 
• Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg 

og komiteer 

• Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

• Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 

 

FKF styrets vurdering: 
Når NKK har endret lovmalen må FKF tilpasse sin lovmal slik at de samsvarer. 

 

FKF styrets forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak: 

Det fremlagte forslag om endring av lovens § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 4-3, hvor det inntas 
bestemmelser iht NKKs lovmal om mulighet for digitalt Fuglehundting, ble vedtatt. De 
endrede bestemmelser lyder nå; 
 
§ 3-1 Høyeste myndighet 
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6. 
Fuglehundtinget kan også holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske 
hjelpemidler. Styret i forbundet beslutter hvordan Fuglehundtinget skal gjennomføres. 
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om 
oppløsning av FKF (som krever 3/4 flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
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Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves 
skriftlig avstemming. 
Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 
avgjøres av Fuglehundtinget. 
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 
stemmerett. Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 
Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 
direkte eller ved fullmakt. 
Blir Fuglehundtinget holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer 
som sikrer at lovens krav til Fuglehundting er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og 
stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en 
betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for 
avholdelse av digitalt Fuglehundting fastsatt av NKKs Hovedstyre. 

 
§ 3-2 Møte- og stemmerett 

Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har 
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller 
helt eller delvis digitalt. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100 
medlemmer. 
Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i Fuglehundtinget og personene er 
valgbare til verv i FKF. 

Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt. Med personlig fremmøte menes 
også gyldig elektronisk deltaskelse på Fuglehundtinget. 

Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 
talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF 
kan møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber. 
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 

stemmerett. 
 
§ 3-3 lnnkalling 

Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig 
saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes. 
Med innkallelsen skal følge: 

• Informasjon om digitalt Fuglehundting og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter 

at møtet skal avholdes helt eller delvis digitalt. 

• Dagsorden/saksliste 

• Årsberetning 

• Regnskap med revisors beretning 

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene 
må være styret i hende innen 1. mars 

• Budsjett for neste år 

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende innen 

1. mars 

 
§ 4-3 Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver er å: 
• Lede FKF mellom Fuglehundtingene 
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• Avholde Fuglehundting, herunder i hvilken form Fuglehundtinget skal avholdes 

• Drive FKF i samsvar med FKFs formal 

• Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget 

• Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg 
og komiteer 

• Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

• Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 
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SAK 4 – KONTINGENT 
FKF styrets innstilling: 

Medlemskontingenten økte fra 15,-kr til 20,- kr pr. medlem fra 1.1.2019. 

 

FKF styrets forslag til vedtak:  

Ingen endring i medlemskontingenten 
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SAK 5 - BUDSJETT 1.4.22-31.3.2023 
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SAK 6 - VALG 

 

Valgkomiteen vil fremme følgende innstilling til nytt styre i FKF: 

Funksjon Valgkomiteen 

innstilling 

 Innkomne forslag 

Leder Kåre Norum  Kåre Norum – foreslått av Norsk 
Engelsksetterklubb 

Nestleder Tore Paulshus Ikke på 

valg 

 

Styremedlem Gry Eriksen Ikke på 

valg 

 

Styremedlem Torstein Dehn Gjenvalg Torstein Dehn, foreslått av 
valgkomiteen 
Dagfin Fagermo, foreslått av Norsk 
Engelsksetterklubb 
Jan Rise Pedersen – foreslått av 

Norsk Irsksetterklubb 
Christian Slettbakk, Fugl.gruppa 
Tromsø Hundeklubb 

Styremedlem Jan Riise Pedersen  Dagfin Fagermo, foreslått av Norsk 
Engelsksetterklubb 
Jan Rise Pedersen – foreslått av 
Norsk Irsksetterklubb 

Christian Slettbakk, Fugl.gruppa 
Tromsø Hundeklubb 

Vararepresentant Sigmund Nyborg Gjenvalg Foreslått av valgkomiteen 

Vararepresentant Ingrid M Bjåen Gjenvalg Foreslått av valgkomiteen 

  

Revisjon 

Funksjon Valgkomiteen 

innstilling 

 Innkomne forslag 

Revisor Anne-Grethe 

Sætrang 

Gjenvalg Foreslått av valgkomiteen 

Vararevisor Ivar J Wallin Gjenvalg Foreslått av valgkomiteen 

 

NJK 

Valgkomiteen innstiller på at nytt styre velger representant blant styrets medlemmer. 

Funksjon Valgkomiteen 

innstilling 

 Innkomne forslag 

Leder Terje Steinsund   1 år – foreslått av valgkomiteen 

Medlem  Knut Steinar Skiple Ikke på 

valg 

  

Medlem Elisabeth Kallevig   3 år – foreslått av valgkomiteen 

Varamedlem Hans Einar Enoksen  1 år – foreslått av valgkomiteen 

    
 

24.mars 2022 

 

Valgkomiteen FKF 

 

Terje Steinsund   Knut Steinar Skiple  Elisabeth Kallevig 

Sign.     Sign.    Sign. 
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LOVER FOR FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND 

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13. mai 1965  
Lovene er sist godkjent av Norsk Kennel Klubb den 1. februar 2017. Det ble vedtatt endringer 

på Fuglehundtinget 15 juni 2019 i samsvar med NKKs lovmal. Endingene er godkjent av 

Norsk Kennel Klubb den 28. august 2019.  

Kapitel 1 lnnledende bestemmelser  

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde  

Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som 

pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.  

FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 

beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 

selvstendighet og selvråderett skal ivaretas sa langt det ikke er i konflikt  med fellesskapets 

interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs 

lover der medlemsklubber er delegert raseansvar.  

FKF omfatter de raser hvor raseforvaltningsansvaret er delegert fra NKK til følgende 

raseklubber: Norsk Bretonklubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetter Klub,  

Norsk lrsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklub, Norsk 

Vorstehhundklubb og Norsk Weimaranerklubb. 

FKF har verneting i Oslo.  

§ 1-2 Formål  

FKF har til formal å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder. Avl av hunder skal skje i ønsket retning bade når det gjelder 

rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar.  

FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund 

i Norge.  

FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ, 

Fuglehundtinget, beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formal søkes nadd når det gjelder hundehold 

og avl.  

FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK.  

 

 

 

 

 

§ 1-3 Definisjoner  

Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 

Fuglehundtinget.  

Medlemsklubber - De raseklubber, distriktsklubber som er medlemmer i FKF. Enkeltpersoner 

er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er medlemmer i FKF. Dette skal 

gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF gjør.  



 

40 

Klubber med samarbeidsavtale – De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med 

FKF. Komiteer - NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre 

etter forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 

vedtatte instrukser.  

Utvalg - FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 

medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg i 

et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet.  

Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. FKFs 

organer:  

• Fuglehundtinget  

• Ekstraordinært Fuglehundting  

• Styret  

• Valgkomite  

• Medlemsklubber  

§ 1-4 Tilknytning og organisering  

FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 

beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover. Alle FKFs 

medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til  enhver tid 

gjeldende lovmal for medlemsklubber.  

Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 

beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 

rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.  

De klubber og foreninger som har samarbeidsavtale med FKF og klubber og foreninger som 

har annen organisatorisk tilknytning til NKK enn via FKF har de plikter og rettigheter som 

samarbeidsavtalen beskriver.  

Fuglehundtinget kan inngå Samarbeidsavtale med klubber og deres representant kan møte 

med talerett på Fuglehundtinget.  

Inngåelse av slik Samarbeidsavtale krever 2/3 flertall på Fuglehundtinget.  

Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 

som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb kan ikke styret i FKF 

endre på med mindre de strider mot FKFs lover. Vedtak i Raseutvalget kan endres av styret i 

FKF hvis beslutningen strider mot vedtak på Fuglehundtinget, jmf. §3-1.  

FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning 

av jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  

Kapitel 2 Medlemskap og krav til dette  

§ 2-1 Medlemskap  

Som medlem kan opptas klubb som arbeider for a fremme FKFs formal og som har lover i 

samsvar med FKFs og NKKs lovmal.  

NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget 

regelverk.  

Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte 

FKFs og NKKs virksomhet.  

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående fuglehunder, 

kan bli medlemmer av FKF. Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap 

fremsettes for Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om 

medlemskap etter at FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan 

skal medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha 

anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmene.  
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Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 

raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for 

rasene betyr at forhold som rasestandard, avlskriterier, registreringskriterier, 

championatregelverk og helse er et raseklubbansvar kanalisert gjennom FKF.  

FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøve- og championatregelverk.  

§ 2-2 Medlemskontingent  

Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget. 

Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med 

den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte, samt klubbkontingent, fastsatt 

av klubbens årsmøte.  

§ 2-3 Medlemsplikter  

Medlemsklubbene er forpliktet til a støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å 

følge FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.  

§ 2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i FKF opphører ved:  

a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen 

har virkning fra årsskiftet  

 Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem dersom 

det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at Fuglehundtinget 

fattet sitt vedtak  

b) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik måte 

at det må antas a skade FKFs eller NKKs anseelse utad  

 

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine 

rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben 

skal fa gjennomføre alle innvilgede arrangementer  

Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og alle 

hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og 

eierrettigheter.  

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner  

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 

Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes FKF - medlemsklubb i FKF kan ikke selvstendig 

bringe saker etter NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.  

§ 2-6 NKK Representantskapsmøte  

FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs 

styre har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og 

valg til NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs 

styre, som sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS 

stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.  

§ 2-7 Habilitet  

Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene 

på Fuglehundtinget plikter a vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det 

tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, utvalg 

og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i.  

Kapitel 3 Organisasjon  
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§ 3-1 Høyeste myndighet  

FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6.  

Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 

av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om 

oppløsning av FKF (som krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves 

skriftlig avstemming.  

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 

avgjøres av Fuglehundtinget.  

I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 

samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 

stemmerett.  

Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF.  

Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 

direkte eller ved fullmakt.  

 

 

 

 

 

 

§ 3-2 Møte- og stemmerett  

Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har 

møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver 

påbegynte 100 medlemmer.  

Alle personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i Fuglehundtinget og personene er 

valgbare til verv i FKF.  

Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt.  

Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 

talerett. Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF kan 

møte med fullmakt fra en eller to medlemsklubber.  

Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 

stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

§ 3-3 lnnkalling  

Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig 

saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.  

Med innkallelsen skal følge:  

• Dagsorden/saksliste  

• Årsberetning  

• Regnskap med revisors beretning  

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende innen 1. mars  

• Budsjett for neste år  

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende innen 1. mars  

§ 3-4 Fuglehundtingets oppgaver  

Fuglehundtingets oppgaver er å:  
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a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet  

c) Behandle styrets årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden  

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget  

g) Godkjenne budsjett for neste år  

h) Velge: - Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år  

- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2  

- FKFs forslag til representant til jakthund komitéen i NKK (NJK)  

- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innsti lling fra 

valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. 

Ved første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem 

som har fungert lengst, er  valgkomiteens leder.  

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 

domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i FKF.  

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under Fuglehundtinget. Benkeforslag 

ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel fremmes benkeforslag når det ikke foreligger 

kandidater for eksempel fordi kandidater har trukket seg, begrenset til to kandidater. I helt 

særlige tilfeller hvor det ikke foreligger kandidater og hvor det begrunnes at det er viktig for 

klubbens drift og at hensynet til forskjellige interesser er ivaretatt, kan benkeforslag også skje 

for flere enn to kandidater. 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem 

for Fuglehundtinget til valg. 

§ 3-5 Ekstraordinært Fuglehundting  

Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det. 

Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 6 

klubber og 20 present av stemmene blant FKFs medlemsklubber.  

Møtet holdes innen 8 uker.  

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til 

saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg.  

Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.  

Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 2 uker før 

ekstraordinært Fuglehundting. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 1 uke før 

ekstraordinært Fuglehundting. 

Kapitel 4 Styret  

§ 4-1 Styret  

Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene.  



 

44 

§ 4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 

fattes med alminnelig flertall. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av 

styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.  

 

 

 

§ 4-3 Styrets oppgaver  

Styrets oppgaver er å:  

- Lede FKF mellom Fuglehundtingene  

- Avholde Fuglehundting  

- Drive FKF i samsvar med FKFs formal  

- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget  

- Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for 

utvalg og komiteer  

- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen  

- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  

Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget  

§ 5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes.  

§ 5-2 Revisor  

Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til Fuglehundtinget.  

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§ 6.1 Æresbevisninger, Gullmerke  

Det kan utarbeides retningslinjer for tildeling av Æresbevisninger 

(Æresmedlemskap/Gullmerke), som gir styret fullmakt til slike utdelinger som har markert 

seg særskilt i forhold til FKF’s virke og formål. 

§ 6-2 Lovendringer  

Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft 

på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§ 6-3 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.  

§ 6-4 Oppløsning  

For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
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Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formal. Bestemmer ikke 

Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

 

 

 

 

 

 

§ 6-5 Flertallsdefinisjoner 

De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til 

grunn. 

Simpelt flertall 

- Flest stemmer 

Alminnelig flertall 

- 50 % +1 av de avgitte stemmer 

- Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall 

- 50 % +1 av de avgitte stemmer 

- Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

- 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall 

- Blanke stemmer teller 

- Bruk er vedtektsfestet  

 

Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første 

avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest 

antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd 

alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i 

hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 

(også aktuelle forhåndsstemmer). 

-oo0oo- 

 
 

 

  
 

 


