
RU-MØTE 
REFERAT 12.11.18   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Eivind Winther (NBK), Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby (NESK),, Geir Morten Søgård og 
Thomas Tollefsen  (NGK), Lene Moen og Tor Hartvig Bondø (NISK), Sven-Tore Kittilsen og 
Kjetil Kirkhus (NPK), Ernst Evensen (NMLK), Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK) 
Gjermund Strømsnes (NWK) 
 
Fra FKF deltok; Elisabeth Kallevig 
 

 
Marius ønsket velkommen til møtet.  

 
 

SAK 30/18 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 

 
Godkjent pr mail ved utsendelse.  
 

 
 

SAK 31/18 NM LAG  

DISKUSJON 

Det vises til videresendt mail fra FKF DU og forslag fra RU leder. Det ble diskutert hvorvidt 
dette skulle behandles, eller om man skulle forholde seg til regelverket fra 2014. Flertallet 
ønsker at saken behandles. Protokolltilførsel: NISK ønsker ikke saken behandlet.  
 
Forslag om tilleggs-setning; «Hunder skal være registrert i NKK og kvalifisert for VK for å 
stille på NM-lag.» NWK og NISK er imot at denne setningen inkluderes, NPK forholder seg 
blankt. Det ble flertall for at denne setningen inkluderes i nytt jaktprøvereglement.  
Protokolltilførsel: NWK mener det er betenkelig at man har større ønske om å ekskludere enn 
inkludere.  

KONKLUSJONER 

FKF DU’s forslag, bearbeidet av RU leder ble godkjent med tilleggs-setningen:  
Hunder skal være registrert i NKK og kvalifisert for VK for å stille på NM-lag.  
Tilførsel av ordet «som» i nest siste setning 5.8.2. «Ved påmelding betaler de deltakende 
klubber arrangøren den fastsatte startkontingent som for det aktuelle individuelle NM.» 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Svar sendes FKF DU RU leder/sekretær snarest 

 
 

SAK 32/18 SAK FRA NVK; 4. TILDELING FLERE CACIT PRØVER  

DISKUSJON NVK foreslår at det gis mulighet for å tildele flere Cacit-prøver.  

E.Kallevig informerte om at Norge har mulighet for å tildele 50 FCI Cacit-prøver pr år. Disse er fordelt med 25 på vinter og 25 på 
høst og inkluderer NM. Det er ikke hvert år alle 50 blir tildelt. 

KONKLUSJONER Forslag fra NVK trekkes.  

 
 

SAK 33/18 
SAK FRA NVK; 2 STK RES.CACIT/CK SOM INNGANG 
TIL NM HØYFJELL 

 

DISKUSJON 
NVK har fremlagt forslag om at 2 * 2vk m/ck samt 2vk m/res cacit  skal være inngangsbillett 
til deltakelse på NM Høyfjell.  

 

KONKLUSJONER RU ønsket ikke å gjøre denne endringen i regelverket nå.  

 



 

SAK 34/18 NESTLEDER RU  

DISKUSJON Forslag fra NGK om valg av Thomas Tollefsen som ny nestleder RU.  

 

KONKLUSJONER 
Thomas Tollefsen enstemmig valgt som ny nestleder RU.  
Thomas går samtidig inn som ny representant for NGK i RU og erstatter Sverre Andersen.  

 
 
 

SAK 35/18 
FA – TILBAKEMELDING FRA RU OM SAK KNYTTET TIL 
EKSTERIØRBEDØMMELSE 

 

DISKUSJON 

FA har fremlagt et forslag knyttet til eksteriørbedømmelse av hund og hvordan det kan 
arbeides for å utnytte disse dataene ift avl på eksteriøre egenskaper. 
.  

 

KONKLUSJONER Et samlet RU støtter at FA arbeider videre med denne saken.  

 

 
 

SAK 36/18 
SAK FRA NPK – UTTREKK DATA TIL BRUK FOR 
UTVIKLING AV RAS 

 

DISKUSJON NPK ønsker muligheter for å sammenligne egen rases data opp mot øvrige raser.  

Det ble uttrykt skepsis fra flere ift til å sammenligne raser. 

KONKLUSJONER 

Flere klubber reserverer seg til bruk av dataene på den skisserte måten.   
Videre diskusjoner knyttet til deling av data utsettes til et fysisk møte, sammen med 
datagruppa. 
Diskusjonen påpeker viktigheten av å presisere arbeidsoppgavene til datagruppen.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Uttrekk av data settes opp på agenda for fysisk møte i januar RU leder/sekretær  
 
 

 
 
 

SAK 37/18 DROPBOX  

DISKUSJON Det er opprettet en Dropbox-mappe for relevante dokumenter for RU samlet.  

 

KONKLUSJONER RU-medlemmene oppfordres til å komme med innspill til mappestruktur/innspill.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Link til Dropbox sendes til alle / evt kommentarer gis til sekretær RU leder / alle Snarest 

 
 

SAK 38/18 DATAGRUNNLAG FRA NKK TIL DATAHOUND  

DISKUSJON 
Oppfølging fra sist møte: RU-leder informerte om at formell henvendelse til NKK ikke er 
sendt, men at det er dialog mellom FA-leder, Heggertvedt og NKK 

Det er fortsatt registrert mangler og feil i dataoverføringer fra NKK.  

KONKLUSJONER 
RU-leder henvender seg til Heggertveit og FA-leder og ber de gjøre en formell henvendelse 
til NKK,  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

RU-leder følger opp, og holder RU informert. RU-leder snarest 

 
 
 



SAK 39/18 OPPDATERING VK STARTER  

DISKUSJON Ref. møte 280818. NBK påpekte at liste over antall starter i VK ikke er oppdatert 

FKF informerte om at liste nå er oppdatert. Det ble påpekt at det er viktig at slike lister oppdateres raskt, bl.a. er de viktige i 
arbeid med kåring av årets hunder i klubbene. 

KONKLUSJONER Ingen videre oppfølging fra RU. 

 
 
 

SAK 40/18 RU-MØTER FREMOVER  

DISKUSJON  

KONKLUSJONER 

Det arrangeres fysisk møte i tilknytning til neste års dommerkonferanse 
RU-møter for 2019 settes opp under dommerkonferansen. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 
Sekretær kontakter FKF og informerer RU om dato så raskt som mulig 
 

Sekretær snarest 

 
 

SAK 41/18 EVENTUELT  

DISKUSJON  

NESK – høystatusløp Kongsvold; begrensningene ift antall starter. Ønsker å øke antall starter for å arrangere en fullverdig 
VK samme helgen som Derby-helgen. Gjelder kun første prøvedag. NESK lager utkast til henvendelse til FKF 
 
Dommerkonferanse. RU-leder rettet spørsmål om det var saker som RU bør ta opp på dommerkonferanse i januar.  
RU mener at FA bør være representert på dommerkonferanser. RU-leder tar dette med FKF 
 
Føring av presisjon – FKF DU har etterlyst tilbakemelding. RU leder tar dette med FA med oppfordring om å komme med 
forslag. 
 
Datagruppa, oppgaver fra FKF DU. RU har tidligere gjort henvendelser til FKF DU om hvilke ønsker om statistikk/arbeid FKF 
DU eventuelt ønsker fra datagruppa – RU-leder tar dette med FKF DU 
 
Påmeldingsfrister jaktprøver. Det bør oppfordres til bedre informasjon om påmeldingsfrister/utsatt frist. 
 
Ødegård-index – NPK ønsker informasjon om hva det betales for. Det ble også stilt spørsmål om Datagruppa kan gjøre noe av 
dette. RU-leder undersøker og informerer RU 
 
Dommerutdannelse «eksteriør» – E.Kallevig tar dette på neste møte.  
 
Uttak VM 2019; Elisabeth Kallevig fortalte at det hadde vært få deltakere på uttak til VM 2019 og påpekte at klubbene må bli 
flinkere til å promotert i forkant av fremtidige uttak.   
 

 
 
 
 
. 
 
Sande, 16.11.18 
H.Fevik 


