
  

RASEUTVALGET 
for spesialklubbene; NBK, NESK, NGK, NISK, NMLK, NPK, NVK, NWK 

 
 

REFERAT  25.05.20 

 

MØTETYPE   telefonmøte 

MØTELEDER   Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Anders Ellefsen (NBK), Arne Hovde og Iver Melby (NESK), Arvid Holme, 

Thomas Tollefsen og Mona Himo Aakervik (NGK), Gisle Sveva og Anders 
Fledsberg (NISK), Mads Jacob Bjerke og Harald Bruflot (NMLK), Sven-Tore 
Kittelsen (NPK), Trude Lien, Geir Sve og Marius Kjønsberg (NVK) og 

Gjermund Strømnes (NWK).  
Fra FKF deltok; Elisabeth Kallevig  
 

 

 
RU-leder Marius Kjønsberg ønsket velkommen til møtet.  
 

 

01-03-20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

 
 

 02-03-20 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON  Referat godkjent uten kommentarer. 

 

 
 

 03-03-20 IKKE AVSLUTTEDE SAKER 

DISKUSJON Nytt mandat RU 

KONKLUSJON 

Samarbeidsavtale, som nevnt i eksisterende mandat er ikke funnet. Raseklubbene 

oppfordres til å sjekke sine arkiver og eventuelt oversende dette. Saken tas videre på 
neste RU-møte. 

 
 
 

04-03-20 FORSLAG FRA NESK  

DISKUSJON 

Utvidet frist for fornyelse av «VK-billett». 

Hundesykdom i høst, og Covid-19 nå i vinter har gitt to svært amputerte 
jaktprøvesesonger.  Hunder som må fornye sin «VK-billett», har i svært liten grad fått 

mulighet til det. NESK foreslår derfor at klubbene ser på muligheten til å kunne utvide 
frist for fornyelse med 6-12 mnd. Mange har ikke fått mulighet til å stille hundene 
sine for å oppnå/fornye «VK-billett». NESK ber de øvrige klubbene vurdere dette. 

Det vil også komme en henvendelse fra FKF knyttet til denne saken.  

KONKLUSJON RU stiller seg bak NESKs forslag om å fryse resultat som gir VK-billett i 12 måneder.  

ANSVARLIG 
NESK/RU-leder får i oppdrag å utarbeide svar på henvendelse fra FKF basert på RUs 
enighet om å utvide frists for fornyelse av «VK-billett». 

 
 

 
 
 

 



05-03-20 HØRING FRA FKF ANG. PRAKTISERING FULLCERT 

DISKUSJON Henvendelse fra FKF knyttet til NKKs forslag å endre praktisering av fullcert.  

KONKLUSJON 
Et samlet RU ønsker ingen endring i dagens praktisering av fullcert. Det utarbeides et 
svar basert på innkommende forslag.  

ANSVARLIG Arne Hovde/RU-leder utarbeider høringssvar som sendes FKF.  
 
 
 

06-03-20 DATAUTVALGET 

DISKUSJON Ønske om deltakelse fra Dommerutvalget i Datautvalget. 

KONKLUSJON 
FKF har foreslått medlem til datautvalget, og samtidig har Marius Kjønsberg sagt seg 
villig til å være med å få i gang datagruppa. Han tar kontakt med gamle og nye 
kandidater. 

ANSVARLIG Marius Kjønsberg /RU leder. 
 
 
 

07-03-20 OVERSIKT FA-SAKER SOM MÅ INNLEMMES I RU 

DISKUSJON Hvilke saker er ikke avsluttet i FA?  

KONKLUSJON 
RU-sekretær kontakter Kai-Rune Johannessen (tidligere FA leder) og lager en oversikt 

som distribueres.  

ANSVARLIG RU-sekretær  
 
 

08-03-20 VALG RU 

DISKUSJON Thomas Tollefsen er foreslått som ny RU-leder, og Geir Sve som ny nestleder. 

KONKLUSJON 
Begge ble valgt ved akklamasjon. 
Marius Kjønsberg ble takket av og berømmet for god jobb.  

 
 
 

09-03-20 EVENTUELT 

DISKUSJON 

*Det berammes et RU-møte tidlig i august dersom det er saker som må behandles i 

forkant av Fuglehundtinget. RU-medlemmer bes holde av tirsdag 4.august til et 
eventuelt telefonmøte. Eventuelt fysisk møte tilknyttet Fuglehundtinget besluttes så 
snart agenda/tidspunkt for årets Fuglehundting er klart.  

 
*Ref sak fra forrige møte. Forespørsel fra FKF vedr HD. Er HD en så stor lidelse som 
antatt, og hvordan er livet til de hundene som har diagnose C, D eller E? RU vil ta 

dette opp på neste møte. Kopi av henvendelse fra FKF vedlagt.  
 
*Ref sak fra forrige møte. NBK sender et notat til RU-sekretær hvor TV-prosjektet 

beskrives.  Sekretær arkiverer, og distribuerer til RU.  
 
*Årsberetning fra RU er oversendt FKF. (vedlagt) 

 
 

Ved behov kalles det inn til RU-møte 24.august, kl 2000 (telefon). 
Evt fysisk møte tilknyttet Fuglehundtinget besluttes på et senere tidspunkt.  
 

 
 

 
 
 

 
 
Sande, 25.05.20 

H.Fevik 
 


