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       REFERAT FRA STYREMØTE PÅ NESKOLLEN 

                      19.10.10  kl. 17.00 - 21.30  

 

 

Til stede:  Marte Ottesen ,  Nils B. Skaar, Cato M. Jonassen, Petter Elvestad, Tor 

Steigedal og Geir Heggertveit. 

 

Forfall: Ellen B. Dobloug 

 

Referent:  Petter Elvestad 

 

Sak 80/10:      Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

                        Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

Sak 81/10:      Godkjenning av referat fra styremøte 10/10, avholdt pr telefon 24.06.2010:

  Vedtak: Referatet fra styremøte 10/10, avholdt pr telefon 24.06.2010, ble  

  godkjent. 

 

Sak 82/10:      Post: 

                        Pga Ellen B. Doblougs uforutsette fravær, var det ikke forberedt postliste. 

Vedtak: Styreleder innkaller til eget telefonstyremøte snarest for 

behandling av post. 

 

Sak 83/10:     Endring av rekkefølgen i FKF’s NorgesCup for årene 2005 og 2006. 

 Se også pkt 78/10 i referat fra styremøte 24.06.2010. I dagens styremøte 

orienterte   Cato M. Jonassen og Geir Heggertveit om den kvalitetssikring og 

den gjennomgang som var gjort etter 24.06.2010 rundt NorgesCup 2005 og 

2006.Usikkerheten rundt 2002 har ført til at en ytterligere vurdering av dette året 

er lagt bort. Resultatene viste at hundene ES Langvellas Pelle, reg. nr. 03218/99 

og ES Pussjo’s C La-Chasse, reg. nr. 03424/02 både for året 2005 og 2006 var 

gitt mer poeng enn hva plasseringer og reglene for NorgesCup skulle tilsi. 

 

Styret i FKF sendte 14.07.2010 et brev til eier, hvor man ba om en forklaring og 

en oversendelse av eventuell dokumentasjon. 

 

Eier svarte i brev av 09.09.2010 til styret i FKF at dokumentasjon fra 

innsendelsen ikke lenger fantes hos ham, men at han hadde gjennomgått bl a 

dagens Dogweb og laget en ny oversikt over antall startende hunder, premier og 

poeng (NorgesCup). 

 

Styret fant (med noen ubetydelige avvik på antall startende hunder) at det var 

overensstemmelse mellom denne nye oversikt vedlagt eiers brev av 09.09.2010 

og den oversikt styret selv hadde latt utarbeide. Styret konkluderte at det for 

2005 urettmessig var tildelt 2. og 3. plass i NorgesCup til over nevnte hunder. 

Videre konkluderte styret at det i 2006 urettmessig var tildelt tittelen Årets 

Hund/vinner av NorgesCup til over nevnte ES Langvellas Pelle og 2. premie til 

over nevnte ES Pussjo’s C La-Chasse. 
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I sitt brev av 09.09.2010 beklager eier, sine eventuelle feil og oppfordrer FKF til 

eventuelt å endre kåringene slik at de riktige hunder får rett plassering. 

Vedtak:  

Es Langvellas Pelle, reg. nr. 03218/99 og ES Pussjo’s C La-Chasse, reg. nr. 

03424/02, fratas sin henholdsvis 2. og 3. plass på resultatlisten for Årets 

Hund 2005. Det utnevnes ikke nye 2. og 3. premievinnere. 

ES Langvellas Pelle, reg. nr. 03218/99 fratas sin 1. plass og tittelen Årets 

Hund for 2006. ES Pussjo’s C La-Chasse, reg. nr. 03424/02 fratas sin 2. 

plass for samme år.  

 

 KV Kvitnykens ATP Nikita, reg. nr. 21063/00 utpekes som vinner av 

NorgesCup med tittelen Årets Hund for 2006. Det gjøres ikke ytterligere 

formelle endringer på resultatlisten. 

    

Det sendes en rapport med styrets beslutning til Hovedstyret i Norsk 

Kennel Klub og en orientering til samtlige av medlemsklubbene i FKF, 

videre sendes et brev til eier med informasjon om styrets beslutning, - det 

sendes en meddelelse om utnevnelsen av KV Kvitnykens ATP Nikita, reg nr 

21032/00 til eier Robert Brenden og det lages en orienterende artikkel om 

saken og beslutningen til bladet Fuglehunden. Dokumentasjonen for styrets 

beslutning sendes med til Hovedstyret i NKK, medlemsklubber kan få 

innsyn i dokumentene dersom de kan dokumentere tilsvarende 

problemstilling. 

 

Videre diskuterte styret sin rolle i vurderingen av innsendte resultater og dertil 

hørende poeng i konkurranser om årets hund.  

Vedtak: Styret utpeker en styrerepresentant som via Dogweb og/eller 

kontakt med prøvearrangør, kontrollerer riktigheten av de tre høyeste 

innsendte poengsummer i konkurranser om NorgesCup. 

 

Sak 84/10:     Ny nettside. 

Geir orienterte om den nye nettsiden som antas ferdig ca 1. januar 2011. Styrets 

medlemmer bes komme med innspill.                                                                                        

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 85/10:     Økonomisk bidrag til klubber som utdanner dommere. 

Styret diskuterte kostnader og inntekter for utdanning av dommere. Årets totale 

kostnader (klubber, deltakere, FKF)for dommerutdannelse vil bli i 

størrelsesorden kr 740.000 som i hovedtrekk er dokumentert. I 2010 er det ca 

40 kandidater med varierende kostnader som bæres av kandidaten selv og/eller 

klubb.                           

Vedtak: For 2010 betaler FKF kr 5000 pr kandidat under utdanning under 

Kongsvold 1 og pr kandidat med bestått autorisasjonseksamen. Betalingen 

skjer til gjeldende klubb og skal anvendes til dekning av kostnader som 

klubb eller kandidat har med dommerutdannelsen. Utbetaling avventes 

inntil bidrag fra NKK er bekreftet. 

 

Sak 86/10:      Lovkomite. 

Gunnar Handberg har trukket seg fra komiteen. Arbeidet er i rute og komiteens 

medlemmer ser det som greit å fullføre med nåværende bemanning.                            

Vedtak: Det oppnevnes ikke nytt medlem til lovkomiteen etter Gunnar 

Handberg. 
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Sak 87/10:     Komiteer oppnevnt av FKFs styret. 

 

Kongsvold-Hjerkin: Tor tar initiativ til møte for å oppnå forlengelse av eller 

ny avtale om leie av terrengene. Medlemmene av komiteen har sagt seg villige 

til en ny periode.                                                                                                                                            

Vedtak: Fredrik Aalerud, Tor Steigedal og Kjell Enberget utnevnes til 

komitemedlemmer i en periode på ett år. 

 

Dommerutvalg (Sentralt dommerutvalg) høyfjell, lavland, skog: For å sikre 

kontinuiteten i utvalget i kommende år, har styret besluttet to utskiftninger ved 

at Per Sandanger og Arne Hovde går ut av utvalget og erstattes av Ole Hagen 

og Nils Røv.  Disse to samt øvrige medlemmer er spurt og har svart ja.                                                        

Vedtak: Nils Røv, Ole Hagen og Odd Harald Sørbøen utnevnes til 

medlemmer av Sentralt dommerutvalg , høyfjell, lavland og skog, for en 

periode på ett år og Nils Skar tiltrer som styrets representant. Nils Røv 

utpekes til leder av utvalget. Styret i FKF takker Arne Hovde og Per 

Sandanger for innsatsen i utvalget. 

 

Dommerutvalg kombinert: Det gjenstår å avklare gjenvalg/ nye medlemmer.    

Vedtak: Styreleder tilskriver utvalgets leder med ønske om noe nærere 

kontakt i funksjonsperioden.  

 

Fagkomite for høyfjell og lavland: Dagens medlemmer er villige til en ny 

periode. Vedtak: Nils Røv, Nils Skar og Petter Elvestad utnevnes til 

medlemmer av Fagkomite for høyfjell og lavland for en periode på ett år. 

 

Fagkomité for skog: Det er ikke bekreftet fra dagens medlemmer om de ønsker 

å sitte en periode til.                                                                                                                       

Vedtak: Det tas opp med dagens medlemmer hvorvidt de er villige til å 

sitte en ny periode. 

 

 Fagkomite for kombinert: Dagens medlemmer har sagt ja til å sitte en ny 

periode. Vedtak: Glenn Olsen og Rune Brenna utnevnes til medlemmer av 

Fagkomite for kombinerte prøver for en periode av ett år.  

 

Sak 88/10:     Jakthund-divisjonens komité for utdannelse. 

Cato orienterte om arbeidet i komiteen. Forslag til sluttrapport er sendt ut på 

høring med frist for uttalelser 31.12.2010.                                                                                          

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

  

Sak 89/10:     Regler for NorgesCup og Årets unghund. 

 Styret diskuterte forslag fra Sentralt dommerutvalg på presiseringer av reglene. 

Forslaget vedlegges protokoll.                                                                                                    

Vedtak: Styret godkjente forslag til presiseringer fra Sentralt 

dommerutvalg.   

  

Sak 89/10:     Brev av 8. okt. 2010 fra Nordenfjeldske om utstillinger. 

Vedtak: Saken oversendes Raseutvalget  

 

Sak 90/10:      Kvalitetssikring høystatusløp. 

Tidligere rapporter fra utvalg sendes styrets medlemmer .                            
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 Vedtak: Temaet settes opp på neste ordinære styremøte.                                                                  

 

Neste ordinære møte er berammet som telefonstyremøte 23. november kl 

19.00 

 

Styrets leder innkaller eventuelt til ekstra styremøte for håndtering av bl a 

postsaker. 

 

Siste planlagte styremøte er tirsdag 14. des.  på Gardermoen Flystasjon kl 

18.00 

 

Referent: Petter Elvestad  

 

 

   

 

 


