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REFERAT FRA TELEFONMØTE MED SAMORDNINGSUTVALGENE 

                     08.11.2011 kl. 19.00 – 20.15 

 

Tilstede: 

Fra SU:  Øyvind Skurdal : SU Syd-Øst 

Terje Steinsund : SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark 

Roy Allan Skaret : SU Midt-Norge 

Håvard Dekkerhus : SU Søndre Nordland 

Oddmund Sordal : SU Syd-Vest 

Roar Karlsen  : SU Lavland 

Fra FKF: Kjell Enberget 

Marte Ottesen (fra kl. 19.50) 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

Kjell Enberget ønsket velkommen til telefonmøtet.  Det er første gang FKF har et slikt møte 

med SU, da  det på FKF RS i år ble vedtatt et nytt mandat.  Prøvene skal fra 2012 

administreres en gang i året. Det var ikke sendt ut agenda for møtet, men de punktene som det 

er aktuelt å gjennomgå/diskutere er følgende: 

 

 Oppdatering av samordningsutvalg: Status for 2012 

 

Lavland: Ingen forandringer. 

Syd-Øst:  Ingen forandringer. 

Syd-Vest: Ingen forandring. 

Søndre Nordland: Har ikke løst seg. Avgjørelsen er ikke tatt foreløpig om hvem som 

skal være i gruppa.  Forslag på Geir Schei, Håvard  Dekkerhus, Steinar Hågaas (leder) og 

Arthur Abelsen (ny).  Gruppa har fått dispensasjon til å stille med 4 representanter. i SU 

og ikke 3, - da det er 4 prøvearrangører i området.   

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: Ingen endringer. 

Midt-Norge: Nytt medlem Tove Irene Løvås, de to andre fortsetter. 

 

Det er 5 representanter i SU Lavland. Tjølling JFF har kommet med et spørsmål om de skal 

innlemmes i gruppa. De har fått tilbakemelding av det ikke skal tas noen avgjørelse om dette 

før til neste valg om 3 år. 

 

 Gjennomgang av mandatet: 

 

Mandatet ble vedtatt i ny form 12. juni på FKF RS i år.  Hensikten er å planlegge  og 

samordne prøver i de forskjellige deler av landet.  SU skal anbefale eller ikke anbefale en 
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prøve ut fra gitte opplysninger fra prøvearrangøren.  FKF sitter på alle data og disse kan fås 

ved henvendelse til FKFs sekretær.  SU skal bidra til en god dialog mellom klubbene og 

utarbeide en regionsyklus vedr. tildelingen av CACIT.  Minst en gang pr. år kaller SU inn 

arrangørklubbene til et møte.  Pga. til dels store avstander, kan dette kan også være et 

telefonmøte.  Mange SU har sine møter med klubbene i forbindelse med en stor jaktprøver, 

for eksempel på Kongsvold, Andøya og Geilo  m.fl..  SU skal gi anbefalinger til FKF etter 

gjeldende retningslinjer.  Søknaden om å få tildelt CACIT er større en noen gang.  En 

utfordring for SU’ene er at hver enkelt raseklubb kan arrangere prøver på tvers av 

regiongrensene.  Dette skal også koordineres av SU. 

 

SU lavland skal ha 5 medlemmer. Det er gitt en dispensasjon for SU Søndre Nordland til 4 

medlemmer. De andre SU har 3 medlemmer. SU’ene konstituerer seg selv. Funksjonstid 3 år 

med anledning til gjenvalg.  

 

Noen SU har satt opp en rullering når det gjelder CACIT som innebærer at alle arrangører i 

deres region er med i syklusen.  Det må stilles spørsmålstegn om kvaliteten på 

arrangementene tilsier at arrangøren vil være berettiget til å få CACIT. Her må SU vurdere 

om arrangøren for eksempel har tilfredsstillende innkvartering for deltakere og dommere, god 

nok fuglebestand m.m.  Til eksempel ble jaktprøve i Snåsa nevnt – et eksempel på en prøve 

som fungerer glimrende til tross for kummerlige boforhold for både dommere og deltakere.  

Dette er en jaktprøve – ute i naturen – som fungerer meget godt!  

 

SU Nordre Nordland har laget en demokratisk rulleringsplan.  Med utgangspunkt i nytt 

mandat kan dette ha noen svakheter og de inviterer klubbene til et arbeidsmøte hvor dette blir 

tema. 

 

Det ble presisertt at man skal være mandatet bevisst når man tildeler CACIT, - er prøven god 

nok når det gjelder alle kriteriene i mandatet?  Et og samme arrangement kan få en eller to 

CACIT’er pr sesong dersom forholdene ligger til rette for det og alle krav er innfridd.  

 

Det ble fremsatt en hypotese: Dersom SU ikke blir enig, vil det da bety at FKF vil gå inn å se 

på selv arrangementene.  Det ble svart at dersom det er nødvendig, gjør FKF det. FKF liker 

ikke å ikke følge SU sin innstilling, og ønsker spesielt at avgjørelsen skal tas ute i regionen.  

Men hvis man må, vil FKFgjøre det.  Lavland arrangerer sine prøver sent på året,  og man ser 

i ettertid at det kan være dårlig kvalitet på terreng og fugl. Hvordan skal man håndtere det i 

ettertid?  Til det ble det svart at FKF vil gripe tak i slike forhold og gjøre noe med det konkret.   

 

SU Midt-Norge har laget til rullering for vinteren, og det fungerer greit. Noen klubber får 

CACIT hvert år, to klubber rullerer.  Dette er akseptert av klubbene. 

 

Man vil bruke tilbakemeldinger fra NKKs representant, - terrengkvalitet, fuglekvalitet, 

innkvartering m.m.   
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Det har i de senere år vært noen avlysninger pga. forskjellige forhold.  Noen avlysninger 

setter man spørsmål ved: Skal arrangøren egentlig ha prøve?  Er det noe behov?   

 

Det ble reist spørmål om datoer i forhold til de klubbene som har høystatusløp.  Skal disse 

prøvene gis et ”frikort” for den helgen de søker for i tilfeller med kollisjon med andre 

nærliggende arrangement.  Det ble svart at SU styrer dette.  Det er viktig også å opparbeide 

respekt for hverandres prøver, men arrangører at høystatusløp blir respektert vedr. datoer. 

 

Alle raseklubber har fortrinnstrett på en CACIT  pr. arrangement høst og vinter, slik at en del 

CACIT’er er bundet opp.  Det totale er økt fra 48 til 50 CACIT pr. år.  Noe endret fordeling 

på høst og vinter.  Vi ser en spesiell tendens til at hundeutvalgene i NJFF-organisasjonene 

søker om prøver.  NJFF har full rett til å søke om arrangementer på lik linje med 

medlemmene av FKF.  Det er ingen hundeutvalg innen  NJFF-avdelingene som kan avvises.  

Alle JFF-jaktprøver skal koordineres gjennom FKF.  Alle jaktprøver skal gjennom SU for 

koordinering av prøvene.  FKF har full styringsrett for alle jaktprøver, - dette er overlatt fra 

NKK til FKF. 

 

 Status i arbeid med jaktprøver for 2012 – vinter og høst. 

 

FKF har allerede mottatt en oversikt fra SU lavland.  Utvalget har ikke hatt noen utfordringer,  

er meget samstemte og jobber godt.  De arrangører som søker om CACIT må ha nødvendig 

kvalitet på sine prøver, selv om de står på en rulleringsplan. 

 

SU Syd-Vest har også sendt inn en oversikt.  Utvalget har tildelt en arrangør 2 CACIT’er og 

har begrunnet dette. En god oversikt. 

 

SU Syd-øst har ikke gjort noe ennå. Har som regel ikke de store utfordringer. Tar begge 

sesonger under ett 

. 

SU Midt-Norge har ikke gjort noe ennå.  Deres anbefaling vil bli sendt inn etter behandling 

innen 20.11. Regner med at det vil gå greit.  Blir det kollisjoner blir dette tatt opp før 

anbefaling sendes FKF. 

 

SU Søndre Nordland informerer om at arbeidet for vinter og høst 2012 ikke er kommet i gang.  

Salten FK hatt en runde med gjennomføring av søknader.  En datokollisjon i vinter. og det er 

søkt om 4 CACIT som er 1 CACIT for mye. SU har ikke hatt noe kontakt. Det bør bli endring 

vedr møtekvalitet.  Steinar Høgaas innkaller til et møte før fristen 20.11.  

 

SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark kan opplyse at alle er enig om arrangementene slik 

det fremgår i dag.  De vil jobbe sammen med klubbene videre fremover.  

 

Oppsummering: Alle er mer eller mindre i rute, og det er ingen som har signalisert at det vil 

medføre problemer med å komme i havn. Styremøte til FKF 29. november vil behandle 

innspillene fra Samordningsutvalgene.  
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 Eventuelt: 

 

SU Lavland: 

Utvalget på lavland gjennomføres ved telefonmøter.  Dette fungerer utmerket 

 

SU Syd-Vest: 

Dispensasjoner for prøver i august skal styrebehandles. All dokumentasjon må fremlegges.  

Det er ikke gitt at man vil få dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene når det gjelder start 

av høstprøver. 

 

SU Midt-Norge: 

Ingen kommentarer. 

 

SU Søndre Nordland: 

Har ikke noe mer å tilføre ut over det som er sagt, men glad for at FKF har fokus på det som 

er sagt, og håper at man får gjennomført de planer som er lagt frem. 

 

SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark: 

Stilte spørsmål ved dispensasjoner utenom båndtvangstidene.  Man vil lettere få aksept for 

søknad om dispensasjon for vinterprøver enn høstprøver.  

 

Marte Ottesen: 

Når det gjelder dispensasjoner er råderetten delegert ned til kommunene. Det er de som gir 

dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene. NKK godkjenner til syvende og sist terminlisten. 

Tenk på signaleffekten!  Er det lurt eller ikke lurt å starte 17.-18. august med jaktprøver?? 

Fuglehundsporten kan risikere at dette blir brukt mot oss senere. Til dette ble det replisert at 

man har hatt en prøve 1. mai nordpå og  hvorfor kan man ikke få prøve 1. mai da det 

fremdeles kan være full vinter i denne delen av landet? Til det ble det svart at et sted må 

grensen gå! Hvis det er snakk om tildeling CACIT og felling på en prøve forut for 

opphevelsen av båndtvangsbestemmelsene, - så ikke søk om felling!  Det er uheldig og kan 

virke provoserende utad.  

  

Kjell Enberget takket for et effektivt møte.  Hensikten var å avdekke eventuelle  

problemstillinger mht til å håndtere prøvene for et helt år, - noe som er helt nytt og medfører 

en mer omfattende arbeidsprosess for SU’ene i forhold til tidligere prosedyrer.   

 

Referent : 

 

Ellen B. Dobloug 


