
RU-MØTE 
REFERAT 20.OKT 2014  OSLO 

 

MØTETYPE RU-møte, Oslo 

MØTELEDER Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik, daglig leder Fuglehunden 

DELTAKERE 

Tore Salvesen (NISK), Gjermund Strømnes (NWK), Øystein Heggelund Dahl og Fredrik Aalerud 
(NESK), Robert Gill (NPK), Arne Abel Lunde (NBK), Tore Kallekleiv (NVK), Birte Wold Myhre og 
Eva Kulstadvik (NMLK), Kjell Enberget og Rune Frankmoen (FKF). 
 
Sverre Andersen (NGK) var ikke tilstede. 

 
Robert ønsket velkommen, og takket Morten Baastad og Eukanuba for lån av fine lokaler til RU-møtet. Kjell Enberget og 
Rune Frankmoen fra FKF deltok på møtet som observatører. 
 
 

Emner på dagsordenen 

SAK 11/14 REFERAT FORRIGE MØTE  

DISKUSJON  

Vedr antall utstillinger; ikke alle klubbene har kommet med tilbakemelding hvorvidt de ønsker samme antall, færre eller 
flere utstillinger i årene fremover.  
Birte påpekte at det er viktig at klubbene er bevisst når de svarer på henvendelser fra ulike utstillingsarrangører, noen 
ganger er ordlyden «gi beskjed dersom dere ikke ønsker at..» andre ganger blir man spurt om rasen kan tas med på 
aktuell utstilling. 

 

KONKLUSJONER  

Referatet godkjent.  

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 
Klubbene bes gi skriftlig innstilling til RU-leder ift antall utstillinger.  
 

Raseklubbene 30.nov 2014 

   

 

SAK 12/14 INNKOMMET POST  

DISKUSJON 
Brev vedr DUs ønske om å fjerne mulighet for at hvem som helst kan foreta uttrekk fra DogWeb for å se 
på dommeres prestasjoner. 

NISK har rettet en henvendelse til FKF vedrørende forslaget og er kritiske til at dagens innsyn skal reduseres. Av de øvrige 
raseklubbene hadde ingen styrebehandlet spørsmålet. Deltagerne på møtet fremholdt at åpenhet og innsyn er et viktig 
prinsipp som bør videreføres, men at RU ikke uttaler seg i spørsmålet før det er styrebehandlet i de ulike raseklubbene  

 

KONKLUSJONER  

 

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Hver raseklubb behandler forslaget fra FKF, og innstilling sendes til 
RU-leder. 

Raseklubbene 30.nov 2014 

Robert kontakter FA Robert  

   



SAK 13/14 
STATUS BIT OG FREMTIDIG 
LØSNING 

 

DISKUSJON  

a. Dogweb Arra - mulighet for frigenerering for arvelig betingede sykdommer 
 
Øystein Heggelund Dahl orienterte om hva som kan, og hva som ikke kan hentes ut av DogWeb. Data samles inn og 
registreres, men kan ikke hentes ut i dagens uttrekksfiler. Raseklubbene er i prosess med NKK for å finne systemstøtte for 
frigenerering. 

b. Datahound og videreutvikling av felles løsninger for gruppe 7 
 
Fem raseklubber benytter per i dag Datahound sin løsning som presenterer info som finnes i NKK-systemet. For 
raseklubbene er det et verktøy for å presentere info enklere til alle, ikke bare de som er medlemmer og har tilgang til 
DogWeb. Øystein Heggelund Dahl oppfordrer raseklubbene til å samarbeide og samkjøre oppdateringer og ønsker. Det vil 
være en fordel om alle klubbene samarbeider og samordner seg mot en leverandør. Risiko; man leier e t 
presentasjonsverktøy man ikke har eierskap til. Robert påpekte at det er RUs ønske at NKK i fremtiden har eierskapet til 
publiseringsløsningen raseklubbene skal benytte.  
 
Tore Kallekleiv oppfordrer RU til å arrangere en stor avlskonferanse hvor alle ønsker og tanker samkjøres. Både IT- og 
avlsansvarlige i klubbene bør delta.  
 
Formann i FA har kontaktet Robert, og bedt om mandat fra RU for at en Datagruppe bestående av; Anders Haugen, Odd 
Harald Sørbøen, Arthur Aune og Nina Hageseter, får tilgang til den enkelte rases råmateriale fra DogWeb. Robert 
videresender mail, slik at dette blir tatt opp i hver enkelt klubb.  
 
Robert har vært i kontakt med Terje Tvedt og bedt om møteplan og fremdrift. Tvedt har svart på mail at det ikke har vært 
avholdt møter, og det finnes ingen møteplan. IT-satsningen i NKK er satt i bero, og ingen ting skal gjøres før ny strategi er 
berammet på neste RS.  
 
Kjell Enberget informerte om DogWeb Arra. Systemet har fungert veldig godt frem til nå, men det er slitent, og må 
renoveres og videreutvikles. En gruppe er nedsatt for å se på dette. FKF betaler dette av fellesmidler i systemet. I løpet av  
få måneder skal et nytt Arra-systemet være på plass. Det påpekes at det er ønskelig at nytt system også ivaretar 
helsedata, slik at klubbene kan forholde seg til ett system, og en presentasjonsform.  
Robert oppfordret FKF til å komme med et skriftlig innspill på hvordan raseklubbene kan komme med innspill/ønsker til 
nytt system. RU v/Ola Øie og sekretær videreformidler dette til klubbene og samler inn tilbakemeldinger.  
 
 

KONKLUSJONER  

FKF utarbeider, og tar kostnad med å oppgradere DogWeb Arra.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Robert videresender mail fra FA og ber om tilbakemelding vedr 
tilgang råmateriale fra DogWeb. 

Raseklubbene 30.nov 

Robert oppfordret FKF til å komme med et skriftlig innspill på hvordan 
raseklubbene kan komme med innspill/ønsker til nytt system.  
RU v/Ola Øie og sekretær videreformidler dette til klubbene og samler 
inn tilbakemeldinger. 

Robert/Ola Øie 
Snarest / etter 
svar fra FKF 

 
 
 

SAK 14/14 NM HØYFJELL 2015 [FOREDRAGSHOLDER] 

DISKUSJON Endring av dato for NM Høyfjell 2015 grunnet avvikling European Dog Show  

Grunnet vedtak i Fuglehundtinget 2010 om avvikling av NM Høyfjell 2015 siste helg før 10.september, samt søknadsfrist 
for neste års jaktprøver 30.10., er det ikke praktisk mulig å endre dato for avvikling av NM Høyfjell.  
 

 

KONKLUSJONER  

Dato for NM Høyfjell 2015 endres ikke. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

SAK 14/14 FERDIGBEHANDLET   

 



SAK 15/14 NM LAG  

DISKUSJON  

Grunnlag premiering individuelt. Tildeling av championatpoeng.  
RU ber om at alle klubbene tar stilling til notat fra FKF, og gir tilbakemelding til leder RU innen 31.12.14. Notat vedlagt 
referatet.  
 
Grunnlag for start NM Lag.  
Tore Kallekleiv mener at klubbene må være medlem av FKF for å kunne stille lag under NM.  
Robert oppfordrer klubbene til å diskutere internt hvilke kriterier som bør ligge til grunn for sta rt under NM lag, raser, 
premiering osv.  
 

 

KONKLUSJONER  

Grunnlag start NM Lag: NVK utarbeider et utkast, og legger dette frem som start på en diskusjon til neste RU-møte.  
Enighet om at det i forkant av neste revidering av jaktprøvereglene bør gjennomgås alle reglene for NM Lag. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Raseklubbene behandler tilsendt notat fra FKF og gir tilbakemelding 
til RU-leder.  

Raseklubbene 31.12.14 

NVK utarbeider utkast til grunnlag start NM Lag NVK Neste RU-møte 

 

SAK 16/14 
VM OG DELTAKELSE 
INTERNASJONALE PRØVER 

 

DISKUSJON  

Britisk og kontinentalt lag i har dag reist til Italia for deltakelse i Middelhavscup og VM.  
 
Hva vil RU, hvordan bør og vil vi satse for å delta på jaktprøver i utlandet? Hva ønsker raseklubbene ift internasjonal 
deltakelse, både på utstilling og jaktprøver? Hva ønsker vi videre? 

 

KONKLUSJONER Temaet diskuteres videre på et senere møte.  

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Robert oppfordrer alle klubbene til å diskutere dette og så tar RU opp 
saken på et senere møte 

Raseklubbene  

   

 
 

SAK 17/14 MANDAT RU – ØKONOMI RU  

DISKUSJON  

Mandat fra 2013 vedlagt referatet. Klubbene bes se på dette, og mandat fastsettes neste møte.  
 
Det foreslås at Fuglehunden får ansvar for RUs konto, og Hanne organiserer dette. Ved behov vil klubbene bli bedt om å 
sette inn penger på denne kontoen 

 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Klubbene bes se på tilsendte mandat. Mandat fastsettes på neste 
møte 

Raseklubbene 
RU-møte i 
desember 

Hanne Fevik sjekker mulighet for å overta RUs konto og sørger for å 
ivareta økonomifunksjonen for RU 

Hanne Fevik 
RU-møte i 
desember 

 
 



SAK 18/14 EVENTUELT  

DISKUSJON  

Kjell Enberget informerte om saker til årets NKK RS.  
• Alle særkomiteer bør ha egen rapport til årsberetningen 
• Det er forslag om å gjeninnføre NKK storcert. FKF foreslår primært å opprettholde fjorårets beslutning om å  
fjerne storcert. Alternativt kan den enkelte gruppe selv pålegge storcert for sine raser.  
• Jakthundseksjonen er enig i nedleggelse av bladet Hundesport.  
• NKK som utstillingsarrangører; FKF ønsker at NKK ikke lenger står som arrangører av utstillinger.  
• FKF ønsker svar på fordeler/ulemper i FCI-medlemskap.  
• IT-satsning er et brennhett punkt under årets RS. FKF ønsker opprettholdelse av vedtak fra ekstraordinært RS; at ikke 
noen midler benyttes før ny strategi er vedtatt.  
• Overordnet strategiplan NKK. Plan begynner å ta form, men FKF er ikke enig, og vil komme med et endringsforslag.  
• Endret grunnavgift; FKF sier nei til økning i grunnavgiften.  
 
  
Felles avlsråd – Birte oppfordrer til at det gis en status fra Felles Avlsråd på neste møte.   
 
Fredrik Aalerud fortalte at det i 2017 er 100 år siden det ble for første gang ble avholdt jaktprøve på Kongsvold, og 
oppfordrer til at det søkes om Kongepokal til NM dette året.  
  

 

KONKLUSJONER  

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Sande, 27.10.14/H.Fevik 


