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REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

19.01.2010 kl. 19:00-21.15 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar, Tor 

Steigedal og Petter Elvestad 

Fravær: Cato M. Jonassen 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 01/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/10: Godkjenning av møteprotokoll fra 03.12. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 03/10: Post 

 Mail fra NKK v/Monica Nordlund av 14.12.09 vedr. høring på 

championatreglene for fuglehundgr. 7. Høringssvarene har blitt 

behandlet av NKK’s Jaktkomite. Regelen i sin helhet fulgte vedlagt. 

Nytt opplag av championatreglene utgis 01.01.10 på www.nkk.no . 

Vedtak:Tas til etterretning. 

 Kopi av mail 16.12.09 fra NKK v/Eva Pedersen til Jørn Christen 

Johnsen vedr. rapport fra NESK’s prøve 4.-6.9.09 og at IS Neadalens 

Kaisa må avlegge nytt fullstendig saurenhetsbevis før deltakelse på 

jaktprøver. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail 16.12.09 fra NKK v/Mette Johansen til NKKs klubber og forbund 

med invitasjon til åpent dialogmøte 16.01.10. Vedtak: Kjell var 

tilstede og har skrevet en kort rapport fra møtet. 

 Mail fra NKK v/Mette Johansen av 17.12.09 vedlagt brev vedr. 

disiplinærreaksjoner vedtatt av Dansk Kennel Klub og Svenske 

Kennelklubben. Det var ingen hunder i gr.7. Vedtak:Tas til 

orientering.  

 Mail fra NKK v/Hanne Neergard vedr. høring for endring av reglene for 

autorisasjon av eksteriørdommere.  Høringsfristen settes til 15. januar 

2010. Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av mail fra NKK v/Eva Pedersen til Tor Karlsen vedr. rapport fra 

NESK prøve 27.-29. mars 2009 om at ES Alteginos Figo må utestenges 

fra fuglehundprøver for 1 år. Vedtak: Se sak 5/10. 

 Kopi av mail fra NKK 17.12.09 v/Eva Pedersen til Per Hårstad vedr. 

rapport fra NVKs jaktprøve 28.-30.9.09 om at ES Fjellvidda’s Yapp 

utestenges fra fuglehundprøver for 1 år. Vedtak: Se sak 5/10. 

 Kopi av mail av 18.12.09 fra NKK v/Eva Pedersen til Geir Heggertveit 

vedr. rapport fra Vestlandets Fuglehundklubbs prøve 21.-23.8.09 om at 

hans hund GS Bukkafjellets Nestor må fremlegge nytt fullstendig 

sauerenhetsbevis før han kan stille på jaktprøver. Vedtak: Tas til 

orientering. 

http://www.nkk.no/
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 Mail fra NKK v/Janne Gregersen om at høringsfristen for høring vedr. 

avtale om samarbeid med hundeskoler utvides fra 14. januar til 15. 

februar 2010. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 04/10: Møte med NJFF 

 NJFF  innkalte til møte 20. januar for å drøfte saker av felles interesse med 

FKF, herunder NJFFs rolle i FKF-relaterte aktiviteter/konkurranser og NJFFs 

instruktørutdanning (orientering fra NJFF). FKF ble bedt om å spille inn egne 

forslag. Møtet er blitt utsatt inntil videre da bl.a. Cato ikke kunne møte, samt 

dårlig tid for styret til å bestemme hvilke saker vi ønsker tas opp, bl.a. 

Biomangfold.  FKF ønsker at NJFF setter opp en liten saksutredning for sine 

punkter før møtet finner sted. Det samme må FKF gjøre med sine saker.  

 Vedtak: Ansvarlig for å organisere innspillene: Kjell. Kommer tilbake i 

løpet av helgen med innspill. Marte hører med RU om vi skal ta opp saken 

vedr. utstilling.  Marte tar kontakt med NJFF og informerer om at det 

kommer mer saksgrunnlag fra FKF i løpet av en ukes tid, og at det på lik 

linje ønskes saksutredning fra NJFF før møtet. 

  

Sak 05/10: NJK – GK: Overprøving av straffeutmåling. Mail fra  GK høyfjell/lavland 

v/Nils Røv. 

 I løpet av høsten av NJK 2 ganger endret på straffeutmålingen.  Dette bryter 

med hovedprinsippet i forbindelse med omorganiseringen av NKK, hvor 

beslutninger skal tas på lavest mulig nivå.  Styret i FKF bør påpeke dette 

overfor NJK slik at det ikke dannes en presedens for at NJK kan endre på 

vedtak fattet av en av våre GK. Styret var enig i dette. Vedtak: Nils har laget 

forslag til brev som sendes styret til vurdering før det sendes NJK. 

 

Sak 06/10: Representanter NKK RS  

 FKF sendte 2. desember 2010 ut mail til sine medlemsklubber med oppfordring 

om å komme med forslag til kandidater til NKKs RS 2010.  Fristen for 

innsendelse ble satt til 15. januar 2010.  NESK har bedt om utsettelse til 18. 

januar pga. sitt styremøte 15.-17. januar. 18. januar kom NESK tilbake med 

forslag på Marte Ottesen. Det har kommet inn positivt svar fra Norsk 

Vorstehhundklubb v/Pål Andersen. Det er også naturlig at Anne-Cathrine 

Frøstrup foreslås som representant. Vedtak: Ellen sjekker frist samt dato for 

NKK RS. Purring sendes til klubbene på innmeldelse av representanter, se 

sak 12/10. 

 

Sak 07/10: FKF RS 2010: 1 dags arrangement? 

 Det har under flere tidligere RS blitt foreslått å arrangere FKF RS over en dag, 

istedenfor en langhelg.  En langhelg som innbærer flere overnatting, blir for de 

mindre klubbene en såpass stor kostnad slik at de ikke har mulighet for å sende 

en representant.  Ved å legge møtet til en dag vil dette kunne åpne muligheten 

for at flere klubber vil kunne delta. Cato kan skaffe til veie gratis møterom på 

Gardermoen Flystasjon. Der er det også mulighet for et visst antall rom for 

overnatting.  

Vedtak: Sekretær sender ut en henvendelse til FKFs medlemsklubber og 

ber om tilbakemelding på hvilke alternativer klubbene ønsker: 

1. Samme mal som tidligere (fredag-søndag) hos teknisk arrangør ett 

eller annet sted i Norge. 

2.  Samme mal som tidligere (fredag-søndag), men arrangementet lagt til 

Gardermoen Kurs og Konferansesenter/Radisson SAS Hotell. 
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3. 1 dags RS, for eksempel en onsdag, på Gardemoen Flystasjon.  

 

Vennligst foreta rask tilbakemelding til FKFs sekretær, email: 

ellenbd@online.no innen 15. februar med hvilket alternativ klubben 

foretrekker for FKF RS 2010. FKF er avhengig av dette for å gå videre 

i sin planlegging. 

  

Sak 08/10: NKK – Nye lover 

 Høringsfristen overfor FKFs medlemsklubber går ut 18. januar 2010.  Det er 

kommet inn svar fra: 

- Møre & Romsdal FK v/Henning Staurset, som stiller seg bak FKFs 

kommentar. 

- Inn-Trøndelag FK v/Terje Bjugan som har to kommentarer. 

- Harstad og Vesterålen FK v/Arnfinn Abrahamsen, som definitivt er enig i 

FKFs sine synspunkter. 

- Telemark FK v/Sven Tore Kittilsen: Lovens §2.3 Aktivitetsavgift. 

- Norsk Weimaranerklubb: Kap. 2 Medlemskap, opphør av medlemskap 

m.m. Pkt. 2-3 første avsnitt om medlemskap. 

- NESK: Ingen kommentar. 

- NGK: Har hatt kontakt med Bjørnar Boneng 19.1. Lovet svar, men ikke 

hørt noe pr. 19.01. 

- NISK: Ikke noe svar pr. 19.01. Har ikke sendt noe direkte til NKK. 

- NMLK: Kontakt med Harald Bruflot. Ingen kommentar. 

- NPK: Kontakt med Aslak Digerud: Ingen kommentar. 

- NVK: Svar 19.1. Har ingen innsigelser til forslaget og støtter endringene. 

Vedtak: Nils og Kjell tar saken videre.  Vi anser manglende 

tilbakemelding som et godt tegn på at våre medlemsklubber er fornøyd 

med utarbeidelsen av lovforslagene.   

 

Sak 09/10: Årets Hund – Årets Unghund 2009 

 Mette orienterte. 

 Resultater etter innsendte resultater i henhold til fastsatt frist 31.12.09: 

 

 Nr. 1: NJUCH NJCH ES Berguglas Hi-Trøkk 70p – Ingvar Rødsjø 

 Nr. 2: P Grimasteggens Lucifer 48 p. – Elin Dugstad 

 Nr. 3: NJCH ”US” Kuling 47 p. – Randi Halvorsen/Rune Magnussen 

 Nr. 4: NJCH P Lytingfjellets D-Lille My 45 p. – Bjørnar Eidem 

 Nr. 5: NJCH P Kari-Mor 40 p. – Wiggo Ditlefsen 

 

 Nr. 1: B Litsjåsens De Renè 12 p. - Gunnar Guttormsen 

 Nr. 2: ES Tarpans Coca 11 p. - Kjell B. Hansen 

 Nr. 3: ES Tøttadalens Quatro 10 p. – Stig Kvernmo 

 

 De tre beste resultater sendes inn til FH nr. 2 m/bilde og resultatliste samt 

legges ut på FKFs webside. 

 

Sak 10/10: Etterutdanning av jaktprøvedommere 

 Nils orienterte. 

Dommerutvalget har sendt inn forslag til etterutdanning av jaktprøvedommere 

til NKK. Det innsendte forslag er sendt styrets medlemmer. NJK har kommet 

med en korreksjon.  Vi kan nå søke om midler til dommerutdanning etter de 

prosedyrene som er vedtatt. LD har fått ansvaret for å levere rapport til DU 

mailto:ellenbd@online.no
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med oversikt over sted, dato, deltakernavn og en kort rapport fra samlinger. 

Odd Harald Sørbøen har tatt ansvaret for å få ut skjemaene.  Utdannelse av 

jaktprøvedommere godkjent av NKK 30.8.09, etterutdanning godkjent fra 

NKK v/epost datert 10.01.2010.  

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 11/10: Nye statutter NorgesCup/Årets Unghund 

 DU har utarbeidet forslag til nye statutter for NorgesCup/Årets Unghund som 

er oversendt styret. Regelverket er justert med at kun 2 x 1. UK teller til 

championat. Resultater fra høystatusløpene kommer i tillegg.  

Når det gjelder statutter for NorgesCup gis det poeng for hundens 5 beste 

premier. I tillegg oppnås det poeng for plasseringer i NM Individuelt og lag. 

Vedtak: De nye statuttene kunngjøres i FH nr. 2/10. 
 

Sak 12/10: Årshjul våren 2010 

 Klubbene har frist innen 15. februar til å sende saker til NKK RS (24. april) inn 

til FKF styre. (Sakene må være NKK i hende innen 1. mars.)  Saker til FKF RS 

2010 skal være sendt FKF innen 28. februar i henhold til FKFs vedtekter.   

Vedtak: Sekretær sender mail til alle rase- og distriktsklubber som følger:  

 

- En mail vedr. frist 15. februar for innsendelse av saker til NKK RS samt 

fremme forslag på personer til Hovedstyret i NKK (forslag til 

valgkomiteen). 1. mars er fristen NKK har satt. Fremme forslag til 

delegater til å representere FKF under NKK RS. Svar er innkommet fra 

NESK og NVK. Frist var opprinnelig 15.1. Purring sendes. 

- En mail vedr. FKFs RS: Frist 28. februar for saker som klubbene ønsker 

å fremme på FKF RS. Den samme frist gjelder for forslag til valgkomiteen 

på nye styremedlemmer. FKF ønsker også at forslag fra klubbene på 

kandidat fra gr. 7 til plass i NJK (Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite) (2 

års engasjement).   

  

Sak 13/10: Kongsvold-Hjerkinn: Status 

 Tor orienterte. 

 Vi venter på innkalling til oppsummeringsmøte for 2009 og for å diskutere 

videre dispensasjonssøknad som er sendt Dovrefjellsrådet i juni 2009. 

Registrert mottatt av Dovrefjellrådet.  Ballen ligger nå hos Dovrefjellrådet som 

har påtatt seg å innkalle både Kongsvold-Hjerkinn-komiteen og Statskog.  

Signal om at NJK vil delta på møtet.  Vedtak: Tor lager et forslag fra Styret 

i FKF på forslag om hvilke mål vi har og hvordan vi ønsker å komme dit, - 

etter at rypeprosjektet er fullført i 2011. 
 

Sak 14/10: Oppmelding lokalt dommerutvalg Randsfjord Fuglehundklubb 

 FKF har mottatt henvendelse fra Randsfjord FK v/Tor Thomassen  om 

etablering av lokalt dommerutvalg i klubben.  Styret i FKF ønsker ikke at nye 

dommerutvalg etableres så lenge ny instruks for dommerutdannelse ikke er 

ferdig, da forslaget til instruks også omfatter en regulering av klubbers 

anledning til å etablere nye dommerutvalg.  Instruksen vil bli lagt fram for FKF 

RS 2010, - dette i tråd med vedtak på FKF RS 2008.  Styret i FKF støtter 

enstemmig tidligere vedtak i Sentralt Dommerutvalg av 25.11.2009. 

 Vedtak: Svar i saken avsendes Randsfjord Fuglehundklubb.  

 

Sak 15/10: Komite for dommermangel 
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 Orientering v/Petter. 

Komiteen skal ha møte på Hamar 20. januar, og vil deretter komme med sin 

anbefaling til styret. Det er mange forslag som skal behandles, og det er 

vanskelig å vurdere effekten av forslagene. Skal man ha full styring, må man 

sørge for at det blir en riktig statistikk på enkelte punkter. Vedtak: 

Orienteringen tatt til etterretning. 

 

Sak 16/10: Valg av representant til NJK? Nedsette en egen valgkomite? 

 Det står i mandatet at det skal være en rep. fra hver gruppe + sekretær + 1 fra 

hovedstyret. Nå er det et interimstyre. Gunnar Handberg sitter som leder, Kåre 

Norum sitter som representant fra gr. 7. Etter 30.6.2010 vil NJK bestå av en 

person mindre enn pr. dd. Gr. 7 sin representant inn til NJK skal velges på FKF 

RS 2010. Skal dette gå igjennom FKFs valgkomite, eller skal det nedsettes en 

egen valgkomite? Kjell foreslo en kandidat fra Sør-Norge, Midt-Norge og 

Nord-Norge som skal utgjøre en egen valgkomite for valg av rep. til NJK. Da 

det vil bli valg på representant til NJK hvert år, blir det en bedre løsning at 

valgkomiteen i FKF håndterer dette og ikke en egen valgkomite. Vedtak: Den 

opprinnelige valgkomiteen håndterer dette.  

  

Sak 17/10: Styreforsikring 
 Som styremedlem kan du som enkeltperson eller kollektivt bli stevnet inn for 

retten i forbindelse med en sak som styret har behandlet. 

 En slik forsikring koster ca. kr. 1.000,-/år og dekker advokatutgifter samt 

utgifter til rettssak og omkostninger ved tap av sak. Vedtak: Petter 

undersøker saken nærmere og kommer tilbake med informasjon. 

 

 

Sak 18/10: Forslag til instruks for DU og LD osv.  

 FKF DU har laget utkast til instruks . Det er innkommet høringssvar fra 

Nordenfjeldske FK . Dokumentene er oversendt styret17.1.  Fremmes på FKF 

RS 2010 for godkjenning.  Vedtak: Instruks for DU og LD går som egen sak 

under FKF 2010. DU har ansvaret for utforme saken overfor FKF RS. 

 

Sak 19/10: Brev fra LD i Buskerud JFF 

 Buskerud JFF bekrefter oppmelding av dommerkandidat gjennom mottatt brev. 

 Vedtak: Innholdet i brevet er av en slik karakter at styret vil vurdere å ta 

saken videre. 

 

Sak 20/10: Eventuelt 

- Høyfjellspokalen: Petter/Ellen ferdigstiller et forslag til brev. 

- Møte med JD neste tirsdag: Marte og Kjell møter. 

 

  Neste styremøte: Gardermoen Flystasjon tirsdag 16. februar kl. 17:00 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


