
RU-MØTE 
REFERAT 19.JANUAR 2017   

 

MØTETYPE RU-møte, Gardermoen 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), Sven Tore Kittilsen (NPK), Lars Farnes (NBK), 

Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby (NESK), Geir Morten Søgård og Sverre Andersen 
(NGK) Hans Einar Enoksen (FKF). 
Frafall; NISK, NWK, NMLK 

 
Iver ønsket velkommen til møtet.  
 

 

 
 

SAK 01/17 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON Referat fra forrige møte godkjent uten kommentarer.  

 
 

 

SAK 02/17 UNGDOMSSATSNING  

DISKUSJON Gjennomgang tidligere sak  

Det er fortsatt enighet om å forsøke å få til ordninger som skal bidra til økt interesse og satsning blant unge fuglehundeiere.  

 

KONKLUSJONER 

 
Lars Farnes (NBK) og Marius Kjønsberg (NVK) lager et forslag til «rabatt-ordning» på kurs, 
samlinger osv til unge, på tvers av klubbene.  
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Utkast til rabatt-ordning distribueres på mail til RUs medlemmer Farnes/Kjønsberg Innen påske 

 
 
 

SAK 03/17 MANDAT FELLES AVLSRÅD   

DISKUSJON  

Tidligere FA-mandat gjennomgått og godkjent med noen få korreksjoner.  

KONKLUSJONER 
Revidert mandat felles avlsråd enstemmig godkjent. Mandat legges ut på FKFs nettside. Møtereferat FA 

distribueres til RU. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Revidert mandat distribueres RU, FA og FKF for publisering Sekretær snarest 

 
 

 

SAK 04/17 MARKEDSPLASS FUGLEHUNDEN   

DISKUSJON  

Fuglehunden ønsker å skape en attraktiv markedsplass for salg av fuglehunder på sin nettside, bladetfuglehunden.no og ønsker 

innspill fra RU på hvordan dette best kan løses spesielt ift å ivareta klubbenes avlsstrategier. Det var enighet om at dette var en 
god ide. Det er viktig å kvalitetssikre informasjon på siden. En enkel måte å sikre dette kan være å benytte raseklubbenes kull-
lister på nettsiden til Fuglehunden.   

KONKLUSJONER 
Fuglehunden kontakter Datahound for å se på praktiske løsninger for å presentere klubbenes kull -lister. 
Fuglehunden lager et oppsett på hva og hvordan hunder skal presenteres og legger frem et forslag til RU.  



GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Fuglehunden sender konkret forslag til RU Fuglehunden Snarest 

 

 
 

SAK 05/17 DOMMERKONFERANSE  

DISKUSJON  

RU gjennomgikk relevante emner som skal tas opp på årets dommerkonferanse. 
 
RU er bedt om å gi innspill på viktighet av registrering reis/presisjon, og det var enighet om at dette gir nyttig informasjon og 

bør opprettholdes.  
Tallmaterialet var RU i hende kvelden før møtet. Tilsendt materiale er tatt ut over en 5 års periode og viser minimal arvbarhet på 
presisjon. RU ser ingen grunn til at presisjon fjernes. I forbindelse med kommende revisjon av jaktprøveregelverket bør RU 

vurdere om det er formålstjenlig å endre skalaen for presisjon til 1-6. Spørsmålet tas opp på et senere RU-møte.  
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FA bes se på føring av presisjon og RU retter en henvendelse med 
konkrete innspill til FA. 

 RU/FA   

 
 

SAK 06/17 VM  

DISKUSJON Elisabeth Kallevig var invitert til å delta under dette punktet.  

  
Kallevig og Simensrud orienterte om det arbeid som VM-komiteen har gjort så langt og RU vil få tilsendt informasjon om 

gjennomføring av uttak og retningslinjer for VM-deltakelse. Retningslinjer for uttak er utsendt tidligere.  
VM-komiteen ber RU ta stilling til om VM-deltakerne også skal delta i Middelhavscup eller om det skal sendes to grupper 
deltakere slik som i 2016. På samme måte bes RU ta stilling til om St.Hubertus lagene skal bestå av en kontinental og en engelsk 

hund (dersom kvalifisert) eller om de beste ekvipasjene skal representere uavhengig av rase.  
 

KONKLUSJONER RU behandler tilsendt materiale på neste møte.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

VM-komiteen distribuerer informasjonsmateriell  
 
Det kalles inn til telefonmøte vedr VM før påske 

 

VM-komiteen sender til RU-
sekretær for utsendelse 
 

Snarest 
 
 

 
 
 

SAK 07/17 EVENTUELT  

DISKUSJON Følgende saker ble behandlet under eventuelt 

Eksteriørdommer utdannelse 
Ekstriørdommer utdannelsen i NKK er i dag lang og meget omfattende. Det er få eksteriørdommere fra vårt miljø, og det var 

enighet i RU om å henstille NKK til å se på hva som kan gjøres for å utdanne flere eksteriørdommere for fuglehunder.  
RU forfatter et brev til FKF med henstilling om å ta dette videre med NKK. 
 

Championatregler 
Kallevig orienterte om reviderte internasjonale championatregler. Det er enighet i RU om at samme krav for til jaktpremiering  
skal gjelde både for internasjonalt og nasjonalt championat. RU skriver brev til NKK og oppfordrer de til å overholde k rav om 1AK 
på jaktprøve for å oppnå internasjonalt utstillingschampionat.  

 
Utstillinger 2018 
Det ble orientert om at alle fuglehundutstillinger for 2018 er godkjent, dog med noen få justeringer av dato. RU takker for 

innsatsen for å få denne kabalen til å gå opp slik at alle planlagte utstillinger kan gjennomføres.  
 

 
 

Sande, 24.jan 2017 
 
H.Fevik 


