
  

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

 
 

REFERAT  11.11.20 

 

MØTETYPE   telefonmøte 

MØTELEDER   Thomas Tollefsen 

PROTOKOLLFØRER  sekretær Hanne Fevik 

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

Thomas Tollefsen, Mona Himo Aakervik og Arvid Holme (NGK), Gisle Sveva 
og Anders Fledsberg (NISK), Sven-Tore Kittelsen (NPK), Trude Lien og Geir 
Sve (NVK), Gjermund Strømnes (NWK) 

Fra FKF deltok; Torstein Dehn  
 

 

 

RU-leder Thomas Tollefsen ønsket velkommen til møtet.  
 
 

01-05-20 INNKALLING OG DAGSORDEN 

DISKUSJON Innkalling og dagsorden godkjent.  

 
 

 
 02-05-20 REFERAT FORRIGE MØTE 

DISKUSJON 
Referat godkjent uten kommentarer.  

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

 
 

 03-05-20 IKKE AVSLUTTEDE SAKER - Datagruppa 

 
Organisering RU/Nytt mandat Datagruppa  

DISKUSJON Nytt mandat datagruppa er distribuert til RU 

KONKLUSJON Nytt mandat godkjent og blir oversendt FKF 

ANSVARLIG Sekretær oversender til FKF 

 
 

04-05-20 IKKE AVSLUTTEDE SAKER – FORESPØRSEL VEDR 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/behov for slik undersøkelse. Trude Lien har 

utarbeidet et svar til FKF. Ingen bemerkninger til svaret, som oversendes FKF.  

ANSVARLIG Sekretær oversender FKF. 
 
 
 

05-05-20 GRUNNKONTINGENT NKK.  

DISKUSJON 
Sak fra FKF oversendt pr mail, med svarfrist 6.11. NKK har foreslått en betydelig 

økning i grunnkontingent. 

KONKLUSJON 

T.Dehn redegjorde for videre fredrift. FKF og Jakthunddivisjonen vil jobbe imot en slik 

økning. Det er videre viktig for FKF at alle data hos NKK eies av de respektive 
raseklubber. Det forventes diskusjoner under årets NKK RS. FKF vil distribuere styrets 

innstilling til alle klubbene i forkant av RS, og ønsker kommentarer og innspill for å ta 
med seg inn i RS.   

ANSVARLIG 

 



 

06-05-20 EVENTUELT 

 

VK-BILLETT   
Ref sak 04-04-20. RU-leder ber datautvalget ferdigstille en rapport som grunnlag for 
vurdering av eventuelt fornyelse av VK-billett. Rapporten ferdigstilles og oversendes 

FKF så rskt som mulig. Et samlet RU ønsker en utvidelse av VK-billett. 
 

Spørsmål vedrørende flere CACIT-prøver.  RU har tidligere tatt dette opp med 
FKF. Norge får tildelt Cacit fra FCI. Det bør også vurderes hvorvidt vi har store nok 
prøver til å dele ut flere Cacit. T.Dehn ba RU henvende seg til FKF med spørsmål om 

å få avholde flere prøver med Cacit. 
 
DATA. Det ble tatt opp at klubbene ofte er sene med å sende inn data til Ødegård. 

Forslag ble stilt om å gi Datagruppa ansvar for at dette sendes inn i rett tid. RU-leder 
sjekker om det er praktisk mulig å la en i Datagruppa bli «super-bruker» med ansvar 
for å ta ut data for alle klubbene. 

 

 

RU leder kommer tilbake med dato for neste møte.  
 

 

 
Sande, 13.11.20 

H.Fevik 

  
 


