
  

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

 
 

REFERAT  05.05.21 

 

MØTETYPE   Teamsmøte 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

DELTAKERE Arne Hovde og Iver Melby (NESK), Thomas Tollefsen, Mona Himo Aakervik 

og Arvid Holme (NGK), Gisle Sveva og Anders Fledsberg (NISK), Terje 
Steinsund (NPK), Geir Sve (NVK).  Det deltok ingen fra NBK eller NWK. 
Fra FKF deltok; Torstein Dehn  

 

 

 
RU-leder Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  

 
 

01-01-21 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

 
 

 02-01-21 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON Referat godkjent uten kommentarer.  

 
 

 03-01-21 UTVIDET VK BILLETT 

 
NESK OG NGK har foreslått at utvidet VK billett forlenges grunnet vinterens covid-19 
restriksjoner og færre gjennomførte vinterprøver.  

DISKUSJON 

VK billett ble i desember 2020 utvidet med 6 mnd (vintersesongen 2021) Det ble 
besluttet av FKF etter spørsmål fra RU. Det ble påpekt at FKF tok beslutningen uten 

at Datagruppa, som hadde fått tildelt oppgaven med å sammenstille årets resultater 
som grunnlag for beslutningen, fikk fremlegge disse. Alle ønsker en videreføring av 
utvidet VK-billett og ulike løsninger for hvordan dette kan måles ble diskutert. Det ble 

enighet om å søke om at de som fikk 1 AK/VK premiering i 2018 får beholde sin 
kvalfisering ut 2021, og at de som ble kvalifisert i 2019 får forlenget VK billett ut 
vintersesongen 2022. Det understrekes at hunder som fikk sin NM Høyfjell-billett (1 

VK) beholder sin rett til deltakelse t.o.m. NM Høyfjell 2021.  

KONKLUSJON RU leder/sekretær forfatter en henvendelse til FKF. 

ANSVARLIG RU leder 

 
 

04-01-21 HUNDER REGISTRERT MED FLERE REG.NR I DOGWEB  

DISKUSJON 
NBK ønsker å rette søkelyset på utfordringer knyttet til at mange hunder, og spesielt 
importerte hunder blir registrert med flere reg.nr i Dogweb.   

KONKLUSJON 

NKK har blitt kontaktet vedrørende dette flere ganger, uten at det er blitt tatt tak i. 
RU anmoder FKF å ta dette opp med NKK. NKK har driftsproblemer for tiden, men det 

er satt søkelys på at kvalitet på data i Dogweb må bedres. Dehn informerte om at det 
i reviderte NKK lover presiserer at raseklubbene eier alle stambokføringer. 
Raseklubbene bes lage en oversikt over omfanget i sin rase og sende til RU-sekretær 

så raskt som mulig.  RU-leder lager et skriv, med eksempler, og retter en formell 
henvendelse til FKF og ber de ta dette videre med NKK. 

ANSVARLIG RU-leder  



 
 

 
 

05-01-21 EVENTUELT 

 

 
Fuglehundtinget 2021; FKF planlegger, men dato og form på årets Fuglehundting 
er ennå ikke endelig fastsatt.  

 
Valpepriser; Priser på valper varierer mye, og det ble diskutert hvorvidt 
raseklubbene burde ha en felles prisstrategi. NISK og NVK har anbefalt valpepris 

publisert på sine nettsir. NESK har anbefaling som gis pp forespørsel. Klubbene 
diskuterer dette internt, så tas det videre på neste møte.  
 

CACIT. RU retter en henvendelse til FKF med spørsmål om de kan undersøke 
muligheten for å benytte «ubrukte» Cacit fra vinterens prøver høsten 2021. RU-leder 
kontakter FKF. 

 
 

 
RU leder kommer tilbake med dato for neste møte.  
 

 
 

Sande, 05.05.21 
H.Fevik 

  
 


