
 

Møte Raseutvalget 07.06. 2013 - kl. 14.00 – 16.30 

Rica Grand Hotell Tromsø 

 

Tilstede: Geir Roger Hagenes NPK, Robert Gill NPK, Fredrik Aalerud NESK, Øystein Heggelund 

Dahl NESK, Pål Andersen NVK, Harriet Wigen NVK, Bjørnar Boneng NGK, Thore Salvesen NISK, 

Petter Elvestad FKF (Observatør) 

 

Referent: Øystein Heggelund Dahl 

                                                                        

 

Sak 11/13 Godkjenning av innkallelse og saksliste  

Det var ingen merknader til innkallelse og saksliste.  

 

Vedtak: 

Innkallelse og saksliste ble godkjent uten merknader.  

 

 

Sak 12/13 Godkjenning av referat, møte 24.01. 2013  

Det var ingen merknader til referat.  

 

Vedtak: 

Referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader.  

 

 

Sak 13/13 Godkjenning av forslag til mandat RU       

Nytt forslag til mandat er sendt på forslag til raseklubbene. Følgende merknader ble besluttet 

innarbeidet i dokumentet: 

 Overskrift til figur på side 1 i dokumentet "Organisasjonskart FKF" fjernes da den er 

misvisende ift. figuren. 

 I første avsnitt på side 2 i første setning erstattes "i tilstrekkelig tid" med "mimimum 14 dager" 

slik at deltagerne gis tilstrekkelig tid til å sette seg inn i sakene som skal behandles. 

 I andre avsnitt på side 2 i første setning erstattes "medlemmene" med "medlemsklubbene" slik 

at det entydig fremkommer hvem som skal være representert.  

 

Leder i RU oppdaterer dokumentet og er ansvarlig for at nytt mandat gjøres tilgjengelig på nett.  

Vedtak: 

Mandat for RU ble enstemmig besluttet med merknadene over.  

 

 

Sak 14/13 Samarbeidsavtale RU   
Utkast til ny samarbeidsavtale vil bli utarbeidet av NGK. Utkast sendes på høring til de øvrige 

raseklubbene innen medio november, og vil bli behandlet på det påfølgende RU-møtet.  

 

Vedtak: 

Informasjon om status tas til etterretning.  

 

  



Sak 15/13 NKK, Antidopingsreglement til høring, svarfrist 15.06.13  
NESK og NPK har sendt uttalelser til høringsnotat til FKF innen angitt frist. Et samlet RU finner det 

formålstjenlig at FKF representerer interessene til gruppe 7 i dette spørsmålet.  

 

Vedtak: 

RU støtter at FKF besvarer høringsnotat på vegne av gruppe 7  

 

 

Sak 16/13 NKK, utredning av antall utstillinger /”stor-cert” til høring, svarfrist 23.08.13 

RU anser antall utstillinger som viktig med tanke på det kyneologiske ansvaret raseklubbene er satt til 

å forvalte. RU sender saken til Felles avlsråd (FA) og ber FA vurdere både høringsnotatet samt å gi 

innspill til championatregelverket. Øystein og Bjørnar utarbeider forslag til mandat for arbeidet RU 

ønsker utredet av FA.  

 

Vedtak: 

Saken sendes Felles avlsråd for utarbeidelse av felles høringssvar. Innstillingen fra FA behandles av 

RU før svar sendes NKK.   

 

 

Sak 17/13 NKK, nytt medlem til NKKs-utstillingskomite, svarfrist 14.06.13 

RU kom ikke opp med egnede kandidater til NKK's utstillingskomite med tid og anledning til å delta. 

Dette meddeles FKF.  

 

Vedtak: 

RU informerer FKF om at de ikke har forslag til kandidater til NKKs utstillingskomite 

 

 

Sak 18/13 NKK, fellesbestemmelser for prøveregelverk til høring, svarfrist 15.08.13  
Høringsnotatet "fellesbestemmelser for prøveregelverk" har ikke vært behandlet av de ulike 

raseklubbene og ble ikke behandlet av RU.  

 

Vedtak: 
Fellesbestemmelsene vedrører ikke RU's virkeområde og oversendes FKF for videre behandling.  

 

 

Sak 19/13 Forslag til regelverksendringer for fuglehundprøver 

RU gikk gjennom og diskuterte et utvalg av de foreslåtte regelverksendringene for fuglehundprøver.  

 

Vedtak: 

Innspill i saken ble tatt til etterretning 

 

Sak 20/13 FKF årsberetning                                                                                   

RU gikk gjennom forelagte saker til Fuglehundtinget.  

 

I sak 3.2 fra Buskerud JFF var det bred enighet blant raseklubbene med tilslutning til Buskerud JFFs 

forslag.  

 

Sak 3.3 Et samlet RU støtter FKFs syn i saken 

 

Sak 3.4 Forslag fra NVK vedrørende GPS. Saken ble ikke realitetsbehandlet av RU, men det ble 

foreslått at det legges til FKF's handlingsplan slik at saken kan behandles frem mot neste 

Fuglehundting.   

 

Sak 3.5 Forslag fra FKF om dekning av terrengleie. Flertallet i RU støtter forslag 2 i saken.  

 



Sak 3.6  

Et samlet RU stiller seg bak forslaget, men det ble stilt spørsmålet ved om når det er mulig å gjøre 

endringer i gjeldende regelverk.  

 

 

Sak 3.7  

RU behandlet ikke saken da den ikke berører vårt mandat.   

 

 

Sak 3.8 

RU behandlet ikke saken da den ikke berører vårt mandat.   

 

 

I tillegg forelår RU at følgende saker spilles inn til FKF's handlingsplan: 

 Grunnavgift til NKK for utlendinger 

 Krav om medlemskap i NJFF eller NKK for deltagelse på arrangement 

 

 

Sak 21/13 Eventuelt 

 

Stor CERT til NJFF på Elverum 

På RU møtet i januar besluttet et samlet RU at stor Cert i år burde legges til Trondheim og Oslo og 

ikke til Elverum. NKK har til tross for dette valgt å legge stor Certet til Elverum. RU har ikke mottatt 

henvendelse fra NJFF i saken. Hagenes orienterte om korrespondanse fra NKK i saken, der de trekker 

tilbake tildelingen av årets stor CERT til Elverum.  

 

Vedtak: 

RU opprettholder tidligere vedtak, men forsøker å benytte saken til en positiv dialog med NKK for 

fremtidig tildeling av stor Cert til Midt-Norge og Oslo.   

 

 

Eksteriørdommerutdannelse NKK 

Bjørnar redegjorde for arbeidet. DUK har meldt at de ønsker å opprettholde dagens utdannelse, men at 

de ønsker en dialog med RU. RU inviterer DUK til en videre dialog.  

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning 

 

 

Databaseløsning for raseklubbene 

Flere av raseklubbene benytter allerede en databaseløsning utviklet av Datahound for presentasjon av 

rasedata, mens andre vurderer å knytte seg til løsningen. RU diskuterte hvordan videreutvikling av 

løsningen bør finansieres og koordineres mellom klubbene som er tilknyttet løsningen.  

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning 

 


