
  

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

 
 

REFERAT  31.08.20 

 

MØTETYPE   telefonmøte 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

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

Tollefsen (NGK), Gisle Sveva og Anders Fledsberg (NISK), Mads Jacob 
Bjerke og Harald Bruflot (NMLK), Sven-Tore Kittelsen (NPK), Trude Lien og 
Geir Sve (NVK). 

Fra FKF deltok; Torstein Dehn  
 

 

 

RU-leder Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  
 
 

01-04-20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 
 

 
 02-04-20 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON 
Referat godkjent uten kommentarer.  

Referat ikke lagt ut på FKF’s sider. Sekretær følger opp. 

 
 

 03-04-20 IKKE AVSLUTTEDE SAKER 

 
Nytt mandat RU/organisering RU/FA/Datautvalget. Innspill fra NESK  

DISKUSJON 
Enighet om forslag fra NESK. Det presiseres viktigheten av at medlemmene i 

Datautvalget har god fagkompetanse. 

KONKLUSJON 
Leder vil i samråd med I.Melby utforme forslag til nytt mandat. Dette distribueres RU-
medlemmene før oversendelse til FKF. 

ANSVARLIG RU-leder 

 
 

04-04-20 UTVIDET FRIST FOR FORNYELSE AV «VK-BILLETT»  

DISKUSJON 

Svar på RU’s henvendelse til FKF er mottatt og FKF ønsker en ytterligere vurdering 

fra RU og RU's Datautvalg for å konkludere om det skal søkes dispensasjon fra 
Jaktprøvereglementets paragraf 3.1 og hvilke hunder dette skal gjelde for. 

KONKLUSJON 
RU’s Datautvalg får i oppgave å se på dette, og ha en vurdering klar så raskt som 
mulig etter årets sesongslutt.   

ANSVARLIG RU-leder/Datautvalget 
 
 
 

 

05-04-20 FORESPØRSEL FRA FKF VEDRØRENDE  HD 

DISKUSJON 
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?   

KONKLUSJON Enighet om at det ikke er ønske eller behov for en slik undersøkelse.  

ANSVARLIG Trude Lien lager forslag til svar til FKF. 



 
 

 

07-04-20 STORT MISFORHOLD MELLOM REG. StM OG MS i DOGWEB  

DISKUSJON 
Henvendelse mottatt fra FKF; det er registrert stort misforhold mellom registrerte StM 

og MS i Dog Web 

KONKLUSJON 
Enighet i at det bør sendes ut et brev til alle prøvearrangører og informere om 
viktigheten at dette føres riktig, både av dommere og de som registrerer 
prøveresultatene. Dette bør sendes ut av FKF.  

ANSVARLIG Sven Tore Kittilsen lager forslag til svar til FKF, som videredistribueres til FKF.    
 
 

08-04-20 FELLESUTSTILLINGEN VEST 

DISKUSJON 

Ref tidligere behandling av Terminliste utstilling 2021, samt muntlig orientering under 
RU’s januarmøte.  
Det er terminfestet en utstilling på Vestlandet vinteren 2021. Initiativtakerne ønsker 

at dette etableres som Fellesutstillingen Vest, og arrangeres på samme måte som de 
øvrige Fellesutstillingene. Dette innebærer bl.a. fordeling av overskudd til alle 
raseklubbene. Det påpekes at det har vært noe mangelfull informasjon til klubbene 

sentralt, og at det hadde vært ønskelig at dette hadde kommet i forkant av 
innmelding av ny utstilling.  

KONKLUSJON 
Raseklubbene gir rask tilbakemelding dersom de har innvendinger mot at 
Fellesutstillingen Vest etableres.    

ANSVARLIG 
Sekretær/RU-leder informerer utstillingsarrangør så snart svar er kommet fra 

raseklubbene.    
 

 
 

09-03-20 EVENTUELT 

 

Høringssvar på henvendelse vedr fullcert ble oversendt fra A.Hovde i juni. Kopi 
distribueres RU-medlemmene.  
 

 
 

 
RU leder kommer tilbake med dato for neste møte.  
 

 
 

Sande, 01.09.20 
H.Fevik 

  
 


