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Referat fra distriktskonferansen NVK 28.01.12 

 

UTKAST 

 

Tilstede: Pål Andersen, Anders Simensrud, Robert Brenden, Kai Rune Johannessen; Øystein 

Eriksen, Bente Holm, Unn Johannessen, Magne Brynjulfsen, Magne Myrvold, Karl Moe, Hilde 

Børdalen, Jorunn Hasselberg, Knut Andreassen, Marius Kjønsberg, Tommy Bjerke, Kyrre 

Haugen, Rune Nedrebø, Grete Stensby Hoel, Geir Henning Strøm, Bente Øfjord, Bjørg 

Elisabeth Flaata, med drektige Thea, Ellen Marie Imshaug, Bjørg Waage, Kjetil Kristiansen, 

Geir Sve, Steinar Lund, Harriet Wiggen, Åse Irene Furuheim, Thomas Ellefsen, Kåre 

Gundersen, Lone Gudim, Marie Houge, Gunnar Klingwall (kom litt ut på ettermiddagen), Tor 

Frigaard, Rune Brenna, Siw Øie, Terje Berntsen, Ola Øie, Roger Andreassen. Æresmedlem 

Tore Kallekleiv kom tidlig om kvelden. 

Før DK startet ble det holdt et minutts stillhet for nylig avdøde æresmedlem Geggen, Georg 

Sverre Johansen.  

Valg av ordstyrer/referent 

Tor Frigaard ble valgt som ordstyrer. Bente Øfjord ble valgt som referent. 

Ordstyrer forutsetter at saken vedrørende Hovedstyrets beretning er lest og kjent før vi 

starter opp og at å lese opp saken dermed ikke blir gjort. 

Sak 1): Sammenslåing av distrikt 

Redegjørelse av Pål. Dynamisk organisasjonsliv ved å se på hva som er hensiktsmessig i 

organisasjonen. ST(Sør Trøndelag) ser veldig positivt på en slik ordning og mener det er en 

naturlig følge å slå sammen NT (Nord Trøndelag) og ST. Samme gjelder Hedemark og 

Oppland; sammenslåingen gir også en del mer arbeid og ber Hovedstyret om aktivt backe 

opp disse utfordringene. Navnforslag NVK Hedmark Oppland. Hordaland ønsker å beholde 

Hordalands navnet, men Sogn og Fjordanes medlemmer er velkomne over til Hordaland. 

Forslag om å tenke gjennom navnvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane. Hvilke insentiver 

har man for å slå sammen distriktene??  Strengt tatt kan medlemmet ved ”nedleggelse” av 

et distrikt, få annet tilbud om en distriktstilhørighet. Noe av mulighetene er økt aktivitet i 

distriktene.  Utfordringer i fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Langt og dyrt å 

reise på ymse aktiviteter. Når distriktene arrangerer arrangementer, så må de være åpne for 

alle medlemmer. En viss åpenhet bør det være mellom distriktene. Det som er naturlig 

tilhøring for medlemmene bør være mer styrende enn akkurat fylkesgrensene. Hordaland 

bes se på struktur og navn til i morgen. Antall stemmer reguleres som tidligere av lovene.    

Sak 2): Nye retningslinjer for laguttak 
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Utfordring for jaktrådet å ta ut hunder etter championatpoeng, NVC poeng. Det krever at en 

hele tiden har oversikt over hvor mange hunder som er tilstede i de ulike  finalene. Det 

gamle regelverket har mye skal, må og krav og noe bør, men praksis har vært mest etter 

skjønn. Hovedstyret ønsker nå å åpne for mer skjønnsmessig uttak. Må tenke seg om ved 

uttak. Ved objektive regler, så åpnes det ikke for skjønn. Ved skjønnsmessige avgjørelser blir 

uenigheten straks større. Jaktrådet benytter seg i stor grad av erfaring ved uttak. Viktig at 

jaktrådets vurderinger ved laguttak legges ut på nett. Spørsmål om pkt 3. i nytt regelforlag 

ivaretas av pkt 1. Hvis ikke hva er forskjellen? Pkt 3 ivaretar siste års oppnådde poeng/form. 

Fokus på beste laget/hunden/ekvipasjen; er det nødvendig med krav om medlemskap i NVK? 

Slipprekkefølge bør avgjøres i samråd mellom deltakere og lagleder. Forslag om en form for 

økonomisk kompensasjon for de som får lang reise. Hvis forsamlingen ønsker større 

kompensasjon må det fremkomme i budsjettet og øke overføring til Jaktrådet. Rep møtet 

har bestemt at det kun er medlemmer som kan representere klubben. En bør se om ikke 

jaktrådet et tillagt den tilliten å bruke skjønn for laguttak?? Det kan være mest 

hensiktsmessig. Et regelverk må kunne ta opp i seg en slik fleksibilitet. Diskuterer vi nå to 

saker? Hva er poenget med NM lag?? Jo at vi klarer å stille det beste laget?? Eller er det 

hensynet til de som ikke blir tatt ut? Det er uttak av det beste laget som må være 

utslagsgivende. En må hele tiden ha tillit til at jaktrådet klare å gjøre disse vurderingene. Det 

vil alltid bli diskusjoner. Er det mulig at jaktrådets vurderinger kan legges ut på nettsiden?? 

Det er et krav at det er en VK hund som stiller på lag slik forslaget ligger nå. Viktig å være 

oppmerksom på inhabilitetsproblematikken. Dersom jaktrådets representanter kommer i en 

inhabilitetskonflikt, må den som trer inn i stedet for bekjentgjøres på nettet. 

 

Sak 3): Kontingent 

ingen kommentarer 

 

Sak 4): endring i regelverket ved uttak av årets allroundhund NVK og NVC 

Presentasjon av forsalget ved Terje B/Østfold. Med utgangspunkt i Norges geografi må et 

regelverk for å kunne kåre årets allroundhound legge til rette for at en slik hund kan komme 

fra hele landet. Den gamle vorstehhunden var en skikkelig allroundhund, den jaget elg, hjort, 

rådyr hare, andre bikkjer og folk. Dagens vorstehhund skal fungere overalt. Det vi liker ved 

vorstehhunden er at den kan brukes til alt Når de gjelder apport, har jeg fulgt med litt – 

det ble lagt merke til at du fikk fullt hus, en egen pin - ”130 poeng pin” ble utdelt. Nå er 

spørsmålet heller hvor mange får fullt hus?? Apport er der, hundene våre kan trenes til 

dette. Treningen gir generelt en lydigere hund. Apporten i VK er nødvendigvis ikke så lett. 

Motivasjonen for de levende fuglene kan være langt sterkere enn å plukke opp en død utlagt 

fugl.  
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Reglene i dag er for sør norske forhold,  og de er ikke tilrettelagt for nord norske forhold. 

Hovedstyret ønsker at fullkombinert også skal gi uttelling. Målsetting å se hele Norge under 

ett. Vorstehhunden skulle brukes til alt. En god apportør er et varemerke for rasen vår. 

Allsidigheten er viktig innen våre raser.  Etter skuddet disiplinen, apport er viktig. Det etiske 

aspektet kommer inn her, jf Viltlovens § 2; dyr skal ikke lide i utrengsmål. Skadeskutt vilt skal 

gjenfinnes og hentes inn. Apport bør sidestilles likt med de andre prøvegrenene. Bør en 

heller fjerne absolutt krav til apport? Her vil geografi spille inn. Apport som gren, bør like 

stilles med de andre prøvegrenene?? Fremtidens blikk på det etiske aspektet vil mer og mer 

spille inn. Betydningen av apport må være det grunnleggende her.  Prestasjoner i 

konkurranse med andre hunder er et viktig moment. Det kynologiske ansvaret for rasene er 

viktige. Skal vi ta vekk en så vesentlig del av det rasetypiske uttrykke ved rasene våre? En 

allroundhund skal kunne apportere på apportprøve.  Årets allround hund er den gjeveste 

premien en vorsteh kan oppnå. Men den gir ulik mulighet for å klare å få til denne 

premieringen. Det er veldig få apportprøver som arrangeres nordover, lavland er en 

sør/østlandsk og  sør /vestlandsk prøveform. Forslag om å forkaste forslaget i sak 4. Forslag 

om å redusere antall prøvegrener og sette apport som en av disse eller. Apport er viktig for 

hundene våre. Hvis vi skal fjerne apportkravet, så er det med utgangspunkt i sympati for 

medlemmene våre i nord. Det å arrangere apport prøve kan da bli nedprioritert hvis en ikke 

legger krav om dette?? Viljen til å gjennomføre prøver vil nok ikke bli berørt. Det er en veldig 

sosial og inntektsgivende aktivitet for de ulike distriktene. Alle vorstehhund eiere er vel 

enige om at apportaspektet er viktig. Kan det tilføres at apport av varm fugl i en finale 

sidestilles?? Det å arrangere apportprøve i nord er ikke noe problem. Det er 6 prøvegrener. 

Forslaget nå er på beherske tre grener. Hvorfor ikke legge inn krav om premiering i 4 

prøvegrener. Apport er en flott sommer aktivitet. Årets allround hund status mister en verdi 

for folk nordpå, fordi deltakelse på mange nok prøvegrener er vanskelig. Hvilke jaktlige 

egenskaper vil en foredle i rasene? Er det apporten? Høgfjellegenskaper?  

Oppsummering er at alle prøvegrener bør kunne telle. Oppfordring til Østfold å komme med 

et nytt forslag for å tilpasse forslaget sitt.  

 

Sak 5): Rekruttering av nye medlemmer til NVK 

Ønsker å stimulere til å få flere medlemmer. Hvordan gjennomføres dette praktisk? 

Utsending av ”Fuglehunden”, etablere kontakt med sekretær. Hvilke kostnader vil dette 

medføre? 140,- går til NKK og NVKs avgift er gratis.  Må sjekke opp hvordan praktisk løse 

dette. Sjekk ut med Breton klubben som  skal ha erfaring med dette. 

Sak 6): Samarbeid/informasjonsflyt i organisasjonen 

Forslag fra NVK O/A om å følge vedtektene som regulerer informasjonsflyt følges opp 

skriftlig. Hovedstyret beskriver at arbeidsformen i styret er såpass hektisk at det er nærmest  

umulig å komme med saksliste i forkant av styremøtene. O/A presiserte at sak 6 var 
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innledning til sak 7 og at dette ikke er en egen sak. Like fullt er innholdet i saken at 

distriktene opplever for lite/sen/dårlig informasjon en utfordring hovedstyret må ta tak i. 

 

Sak 7): Vedtektsendring i fht sponsoravtaler 

Orientering fra NVK O/A om saken. Spørsmål om det nå er hensiktsmessig å regulere 

inngåing av sponsoravtaler i vedtektene våre. Spørsmål om distriktene kan få annonsere for 

sine sponsorer på egne hjemmesider. For hovedstyret har dette vært en vanskelig sak, og 

det grenser over i det profesjonelle arbeidslivet i fht avtaleinngåelse. Dette har ikke 

Hovedstyret vært nok ”våken” på, men det er nå regulert for dette på sidene. Det betyr at  

distriktene nå kan reklamere for sine sponsorer på egen nettside, samt på egne 

distriktsarrangement.  Forsalg om å skyve på forslaget om regulering av dette punktet til 

gjennomgang av vedtektene. O/A bes om å ta med seg dette og se om det er noe som kan 

endres til Rep. møtet. 

Sak 8): Apportpoeng NVC 

Forslag om poengtildelig for UK/AK apport fra jaktrådet. Endringen fra nåværende regulering 

er at 1AK/UK skal gis 2 poeng sammen med feltpremie.  2 og 3 UK/AK gis et poeng. Det 

samme med senere oppnåde 1. UK/AK gis det kun 1 poeng. Dette gjelder per år.   

 

Sak 9): Utstilingspoeng NVK 

Forslag fra jaktrådet om å fjerne kravet om utstillingspremie for UK hunder ved kåring av 

årets unghund NVK. Forslag om ved poenglikhet kan utstillingsresultat telle. Eiere vurderer 

ofte at hunden ikke er fysisk utviklet nok til å bli utstilt. Godkjente avlshunder er det krav om 

utstillingspremiering. Ingen/liten verdi å stille ikke jaktpremierte hunder på utstilling. Kravet 

om utstillingspremie før hunden er ferdig utvilket er unødvendig. 

 

Sak 10): Handlingsplan 2013 

Jubileumsboken 2010 er ikke ferdig stilt fordi distriktene leverer informasjon til Kjell. 

Avlsrådet må ha et mer effektivt IT verktøy enn et som er tilgjengelig per dd. 

Videreføring av avlsplan 2010-2019.  

Terje Berntsen har tilbudt seg å ferdigstille årboken 2010/2011. 

Ny arbeidsgruppe nedsettes for å bearbeide nye vedtekter for NVK /FKF.  

Trippelprøven; Bente H og Unn er oppnevnt for prøveledere. 
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Spørsmål om oppdretterpris. Ivaretas gjennom jaktrådet.   

Hva skjer med saken ”Halekupering”?  

 

Sak 11): Lovforslag om nye lover FKF 

FKF regelverk; gjennomgang ved Pål.  

Regelverket slik det gjelder per dags dato og med foreslåtte endringer følger bakerst i 

referatet 

Avlsrådet orienterer 

V/ Kai – Rune 

Når det gjelder generelt rådgivning og orientering kanaliseres det til de raseansvarlige. Det 

arbeidet flyter greit. 4- 6/7 møter per år. Noen utforinger er rasespesifikke. Har god kontroll 

på dette. VW hos SV, EBJ sykdom hos KV. Datasikkerhet alltid en stor jobb. Sitter Avlsrådet 

på de korrekte dataene?? Arbeidet med Avlsindeksene fortsetter. Utfordring å få de andre 

raseklubbene å melde inn data. Dette er tatt opp i Felles avlsrådet.  

Årboken 2010; Avlsrådet hadde som målsetting å lukke de forskjellene som NKK og Dog Web 

har. Avlsindeksen er et utrolig viktig verktøy. Utfordringen er at dette systemet ikke er 

ufeilbarlig. Tabellen som skulle legge grunnlaget for Årboken, skulle blitt sluttført. Dessverre 

rakk en ikke det. Like før Årboken sendes til trykk nå. 

Jubileumsboken har også fått solide bidrag fra Avlsrådet.  

Datasikkerheten/kvaliteten i Dog Web/NKK; en gruppe bestående av Svein Enes, Ståle 

Garborg og Kai – Rune for å sikre data fra NKK blir bearbeidet på en slik måte at en unngår 

”hullene” som er i systemet. Denne kravspesifikasjonen skal være detaljert og tydelig. 

Informasjon om halekupering. Avlsrådet har sjekket med NKK i to runder og med 

Mattilsynet. Saken ligger til gjennomgang hos Mattilsynet. Det Avlsrådet kan gjøre er å 

utnytte sine kontakter for å ”mele” vår kake.  

Avlspris; AR har ikke hatt kapasitet til å arbeide med dette, men tar til etterretning at dette 

må på plass innen neste DK.  Spørsmål fra salen om kriteriene for prisene ligger på nett? Er i 

Årboken. Listen for oppdaterte avlshunder må oppdateres hyppigere. Ligger 6 -9 mnd etter 

eget oppsatt skjema. Raserepresentantene er kjempeglad for å få informasjon om hunder 

som mangler. Alle som lurer, kan henvende seg til avlsrådene for å få informasjon.  

Rune/SV: 
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Ingen rubrikk som fanger opp høystatus for Vorsteh unghund i registrering. NM skog, VK 

kvalik også borte. Disse listene brukes ikke ved beregning av avlsindeksene. Nytt system for 

innhenting av data er nødvendig. 

Mindre aktivitet i 2011 enn i 2010. 21 kull registrert. 18 (86%) parringer gjennom avlsrådet. 3 

parringer ikke gjennom avlsrådet. En vWD hund, en aggressiv kombinasjon ikke godkjent og 

en ikke godkjent pga manglende premiering. Parringer frarådet, eller ikke godkjent. Ofte 

godkjent ved bruk av annen hannhund. Enkelte kontakter avlsrådet etter parring; hvilket 

medfører ikke anledning til å annonsere på vorsteh.no 

Matadoravl; ingen matadorer benyttet i år. Mange ønsker forslag/vil ha en diskusjon med 

avlsrådet. Vanskelig å finne hannhunder. En tispeeier har utsatt løpetid. De fleste ønsker 3-4 

forslag fra avlsrådet. Hva når blod innhentet fra utlandet? Hva skjer med indeksregulering? 

Avkommende kan komme dårligere ut. Dette er en svakhet med avlsindeksreguleringen. 

Enhver hannhund som tas inn, vurderes som en gjennomsnittshund. Så sant grunnlaget for 

en indeks er godt nok, så er indeksene sikre. BLUP er komplisert(spesielt interesserte kan 

google for å finne informasjon). Er det mulig å gjøren noen bergninger som øker sikkerheten 

for dette? Avlsrådet arbeider med dette. Hvorfor har vi forskjellige indekser i fht NKK?? Vi 

har ulik HD registrering er den korte svarvarianten. Weimaraner og Münsterländer  f.eks har 

ikke HD indeks i NKK systemet. 

Geografi har betydning for tispeeier. Avlsrådet har funnet kvalifiserte hannhunder for alle 

som har kontaktet dem i tide. Hannhunder fra både No, S og DK brukt. Avlsindeksene stadig 

mer brukt. 167 registreringen i 2011 + en del importer;  8 sv, 3 dk, 1 tysk. 

Valpemarkedet – generelt få henvendelser til avlsrådet. Valpekjøp foregår stort sett via 

annonser/nett. Indeksene brukes aktivt av flere. Varierende etterspørsel. Noen kull solgt 

raskt, andre sitter igjen med valper. 

Helse; HD – ønskelig at flere røntger hundene. Oppfordrer til å ta HD – depositum (minst 

1500,-) 81 røntget i 201; 6 svak grad C - av disse tre importer. 13 B hofter 7,4%  

vWD; snart 100 hunder testet. Tror vi nå kjenner de fleste hundene som har dette. Når 

foreldredyrene er fri, kan ikke valpene få vWD 

”Nytt” problem – epilepsi / epilepsilignende anfall. Meget komplisert problemområde; 

mange varianter og årsaker. Trolig både påførte og arvelige komponenter. Avlsrådet vil følge 

opp saken med spørreundersøkelse om utberedelse.  

Gemytt 

Gjennomgående gode familiehunder med godt hode og god psyke. Tendenser til tandre, 

nervøse individer de siste årene. Også noen meldinger på aggresjon en hannhund tatt ut av 

godkjentlisten av den grunn). Vil fortsatt arbeide med utfordringen. 
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Eksteriør; ønsker at dommere følger FCI standard SV skal være en allroundhund.  

KV - ved Siw 

Reduksjon i antall henvendelser. Langt færre henvendelser fra Sverige. Oppdrettere tar 

normalt kontakt i god tid. Tispeskjema kommer inn uoppfordret. Mange godt forberedt;  

hvor avlsrådet fungerer som sparringspartner. Noen tar kontakt først når tispa løper.  

Parringer utenom AR/ avslått av AR 

3 parringer av registrerte kull av jaktlinjer ikke behandlet av AR 

1 parring som var avslått ble gjennomført likevel. Stor nedgang i kull i 2011 24 kull mot 38 i 

2010. 5 kull etter hannhunder med utenlandske blodslinjer. 6 importer alle fra Sverige. De 

som avler på kjørelinjer er ikke med i avlsådets tall. Gjennomsnittlig kullstørrelse er 

synkende. 30 % av kullene med 4 valper eller færre. 

Gemytt og atferd 

Generelt godt gemytt på KV; trenger ikke ”mykere” gemytt nå. Noe forsiktig og litt usikre 

hunder. Inntrykk 

Helse: 

94,1%  fri-rtg i 2011. Helhetsinntrykk er god helse. Fokus på eksteriør – sammenheng med 

helse og holdbare hunder. EBJ – utvalg og testing vår 2012 (epidermiolysis bullosa 

junctionalis) I Europa i hovedsak Frankriket, Nederland og Italia har dette problemet.  

Gode resultater for KV i 2011, både NM lag, NM vinter, NM skog og VM (exellente:-)) 

 

LV 2011 

3 kull i 2011; to godkjente og ett ikke godkjent pga for høy innavlsgrad 

Jaktprøver; 52 starter av disse 16 starter i UK. 17 ulike hunder stilt på prøve. 7 premier, altså 

13 %; 1 x 2 UK, 4 x 2 AK og 1 x 3 AK 

HD; 15 hunder rtg. Alle fri for AD. Brukt ny hannhund fra Nederland og en ny fra Tsjekkia. 

Fortsatt meget lav aktivitet i Sverige.  

Ellers; hunder som ber bærere for gul farve er registert i Norge. Avlsrådet vil kartlegge dette 

på samme måte som vW 

 

IT  v/ Marie 
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Omlegging av nettsidene har vært en stor prosess. Marie ny nettredaktør, Ståle har ansvar 

for det tekniske, Gunnar for bilder og Wanja kontakt opp mot styret. Radikal økning i bruk av 

nettsidene. Gjennomsittlig på 15 – 25 nye artikler ut på nettsidene per mnd. Viktig at 

medlemmene stadig blir informert om alle de gode aktivitetene som tilbys i Vorsteh Norge. 

Veldig ok at vi får en felleskalender for hele landet. Foreløpig kun Trøndelag og O/A som har 

lagt inn dette. Nytt forum under hunden.no er laget og lanseres neste uke. På hunden.no er 

det ikke en kultur for å snakke negativt. Skulle det dukke opp noe kritikkverdig, så kan en på 

en enkel måte henvende seg til drifterne av siden for å få dette fjernet.  

Jaktrådet/ Robert og Anders 

Utgangpunkt i Jaktrådets årsmelding 

Mange flotte prestasjoner av vorsteh i høystausløp i 2011. 

Oppdretterpris; statutter: er en hedersbevisning og et kvalitetsstempel som tildeles de 

oppdrettere som har avlet gode og sunne hunder som har oppnådd premieringer på 

jaktprøver. Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra 

et avkom kan kun brukes en gang. Som et bevis for sine prestasjoner tildeles oppdrettere av 

NVK en Oppdretterpris på årsmøtet i NVK. Minimums poengsum er 30 poeng.  

Alle som kvalifiserer til dette vil få utmerkelsen oppdretterpris.  

 

Sponsor v /Øystein 

Hovedsponsor for er Troll, Alu – consult og bladet ”Jakt”. Disse logoene ligger på alle sidene. 

I tillegg kan de ulike distriktene legge inn egne logoer for sine avtaleparter på sine sider. Hva 

med sponsorinntekter til Årboken?? Alle DKene får oppdrag om å pusje oppdrettere til å 

sponse Årboken og ta kontakt md Terje Berntsen. 

 

Årboken/Fremtid 

Hovedstyret er ikke fornøyd med aldri å få boken ut i tide. Hva mener DK om fremtiden til 

årboken?? Forsalg fra Terje om å sette ned en gruppe som kan se på hvilke 

muligheter/konsekvenser de ulike løsningene med den og den løsningen gir. Terje, en repr 

fra hovedstyre, og evt to DKer.  I løpet av morgendagen så er gruppen satt.   

Eventuelt. 

 Hva gjør andre DKer ved spørsmål om hvilke kull de anbefaler?? Etiske hensyn å ikke 

anbefale noen oppdrettere fremfor andre. Be valpekjøper ta kontakt med avlsråd. 

Avlsrådet orienterer om de ulike parringene og oppfordrer medlem til å ta direkte 
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kontakt med de ulike oppdretterne og ved avklaring på ytterligere objektive spørsmål 

kan avlsrådet igjen kontaktes. 

 Løpske tisper kreves det avgift for  ved deltakelse på treningssamlinger feks . Hva 

praktiseres?  DK oppfordrer alle distrikt til å følge de føringer fjorårets Rep. møtet 

fattet i fht regulering av trekking av løpske tisper. Evt imøtekomme dette med at en 

deler partier inn i hannhund og tispepartier. Tispeeier bør ikke påføres utgifter for å 

trekke løpsk tispe. 

 Hjertesukk i fbm valgkomiteens arbeid. Hvorfor blir ikke DK forespurt i forkant??  

Valgkomiteen tar dette til etterretning og det skal ikke gjentas 

 Nedsatt et arbeidsutvalg for å revidere vedtektene våre; mener Øystein fra 

Hovedstyret, Kai – Rune, Avlsrådet og Marius fra Oppland/Hedmark + Bente Ø leder 

 Som leder av RU blir Pål bedt om å uttale seg i fbm ymse avlsmessige saker. En viktig 

sak var bevisstgjøring i fht etikk – særlig på nettsider. Oppfordrer alle til å være seg 

bevisst i fht det en legger ut på nett. Viser til en konkret sak om hvordan en ikke bør 

uttale seg på nettet. Henstillingen fra RU er at alle som deltar på prøve ikke henger ut 

andre deltakere/dommere på nett. Det er ikke ok å bli hengt ut, verken som deltaker 

eller dommer. Skal en fremme en klage, så er det regler for det. 

 

Obs 

Bruk de riktige benevnelsene på distriktsmesterskap. De ulike distriktene arrangerer 

distriktsmesterskap og ikke klubbmesterskap. 

Vær oppmerksom på at det er KV som går godt. SV er i en liten dupp….. viktig at det ikke bli 

en sovepute. 

 

Kallekleiv, æresmedlem ble ønsket velkommen og oppfordret til å si noen ord. Han er 

PANGsjonist og stortrives med det, er inne i siste mnd som leder av Vestlandske 

Fuglehundklubb. Det har i de siste 30 år vært en ubeskrivelig fantastisk utvikling av både SV 

og KV Den norske jeger har virkelig fått en hund de kan glede seg over. Bredden på SV er 

nå for liten. Hva skal vi gjøre med det?? Kanskje det ikke er nok med de hundene vi nå har i 

avl nå? Noen turer til Italia kan gjøre susen. Vi vet hvilke hunder som avler godt. 

Og takk for i dag 

Møtet ble takket av ved noen hyggelige ord fra Rune B, som viste til at han nå hadde vært 

med på DK i 20 år og dette var det mest gemyttlige DK han hadde deltatt på. Ta det som en 

oppfordring til å fortsette med det 
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Lovkomiteen i FKF fremmer 13/12 2011 følgende forslag til: 

 

Lover for Fuglehundklubbenes Forbund stiftet 13.mai 1965. 

Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.  

Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xxx 

 

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klub 
(NKK), og FKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre 
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. FKF plikter også å vedta lover som pålegger 
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.  
 
FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at 
beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes 
selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i konflikt med fellesskapets 
interesser. Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKK`s 
lover der medlemsklubber er delegert raseansvar. 
 
FKF omfatter rasene: Breton, engelsk setter, gordon setter, irsk setter, irsk setter hvit/rød, , 
kleiner münsterländer, grosser münsterländer, pointer, vorsteh langhåret, korthåret og 
strihåret, weimaraner langhåret og korthåret. 
 
FKF har verneting i Oslo. 
 
§1-2 Formål 

FKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 

behandling av hunder.  Og at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandarder og rasenes sunnhet, dette er et raseklubbansvar. 

FKF skal stå for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående 

fuglehund i Norge. 
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FKF skal ivareta medlemsklubbenes interesser og utføre de oppgaver FKFs høyeste organ 

Fuglehundtinget beslutter. Dette gjelder overfor NKK og i andre saker av felles interesse. 

FKF skal bidra til at NKK og medlemsklubbens formål søkes nådd når det gjelder hundehold 
og avl.  
 
FKF skal ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK. 
§1-3 Definisjoner 
Det nedsettes utvalg og komiteer i henhold til krav fra NKK samt vedtak i FKFs styre og på 
Fuglehundtinget. 
Medlemsklubber – De raseklubber, distriktsklubber og lokalavdelinger av NJFF som er 
medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i medlemsklubbene, mens klubbene er 
medlemmer i FKF. Dette skal gjenspeiles i den saksbehandling og de beslutninger som FKF 
gjør. 
Komiteer – NKK har komiteer hvor en eller flere medlemmer er utnevnt av FKFs styre etter 
forslag fra medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. Komiteene arbeider etter 
vedtatte instrukser. 
Utvalg – FKF har faste fagutvalg. Medlemmene utnevnes av FKFs styre etter forslag fra 
medlemsklubbene eller velges av Fuglehundtinget. I tillegg skal raseklubbene organisere seg 
i et raseutvalg (RU) hvor de selv utnevner sine medlemmer og organiserer sin virksomhet. 
Utvalgene arbeider etter vedtatte instrukser. Styret kan selv oppnevne utvalg, jfr.§ 4-3. 
 
FKFs organer: 

 
- Fuglehundtinget 
- Ekstraordinært Fuglehundting 
- Styret 
- Valgkomite 
- Medlemsklubber 

 
§1-4 Tilknytning og organisering 
FKF skal være et forbund i NKK som representerer sine medlemsklubber i de forhold som er 
beskrevet i medlemsklubbenes og FKFs lover, og i kommentarene til FKFs lover.  
 
Alle FKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. 
 
Klubbene er tilsluttet FKF gjennom sitt medlemskap slik lovmalen fastsetter og som det er 
beskrevet i klubbens lover. Prinsippet i NKK er at avgjørelser skal vedtas på lavest mulig 
rasjonelle nivå. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.  
Styret i FKF kan endre på beslutninger i utvalg og komiteer som er nedsatt av styret. Forhold 
som bare gjelder den enkelte rase vedtatt av angjeldende raseklubb eller felles rasemessige 
forhold vedtatt av Raseutvalget, skal ikke styret i FKF endre på med mindre de strider mot 
FKFs vedtekter. 
 
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD) eller en annen uformell sammenslutning av 
jakthundklubber som jobber politisk utenfor NKKs formelle organer.  
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Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette 
§2-1 Medlemskap 
Som medlem kan opptas klubb som arbeider for å fremme FKFs formål og som har lover i 
samsvar med FKFs og NKKs lovmal. 
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget 
regelverk. 
 
Klubben må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Medlemsklubbene er forpliktet til å 

støtte FKFs og NKKs virksomhet. 

Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående 
fuglehunder, kan bli medlemmer av FKF. Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke 
medlemskap. Ingen har krav på medlemskap i FKF. Søknad om medlemskap fremsettes for 
Fuglehundtinget via FKFs styre. Fuglehundtinget avgjør søknaden om medlemskap etter at 
FKFs medlemsklubber i tilstøtende distrikt har gitt sin uttalelse. Likedan skal 
medlemsklubber som arbeider med andre raser av stående fuglehunder enn søkeren, ha 
anledning til å komme med sine uttalelser. For å bli medlem kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
 
Raseklubbene tilsluttet FKF har selv raseansvaret for sine raser. NKKs retningslinjer for 
raseansvar skal klargjøre de rettigheter og forpliktelse som ligger i begrepet. Ansvar for 
rasene betyr at forhold som rasestandard, avelskriterier, registreringskriterier, 
championatregelverk og helse er et raseklubbansvar administrert gjennom FKF. 
 
FKFs medlemsklubber skal ha felles jaktprøveregelverk.  
 
§2-2 Medlemskontingent 

Alle medlemsklubber i FKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Fuglehundtinget.  

Alle medlemmene i FKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med 

den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av 

klubbens årsmøte. 

§2-3 Medlemsplikter 

Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte FKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å 

følge FKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. 

 §2-4 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i FKF opphører ved: 

a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til FKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. 

Utmeldingen har virkning fra årsskiftet. 

b) Oppsigelse av medlemskapet. Fuglehundtinget kan vedta oppsigelse av medlem 

dersom det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at 

Fuglehundtinget fattet sitt vedtak. 
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c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik 

måte at det må antas å skade FKFs eller NKKs anseelse utad. 

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer 

sine rettigheter i FKF og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben 

skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.  

Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet i NKK opphører, og alle 

hundedata lagret hos NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og 

eierrettigheter. 

§ 2-5 Disiplinære reaksjoner 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 

Disiplinærsaker fra medlemsklubber sendes FKF – medlemsklubb i FKF kan ikke selvstendig 

bringe saker etter NKKs lover kap 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK. 

§2-6 NKK Representantskapsmøte 
FKF har på vegne av sine medlemsklubber forslagsrett og stemmerett på NKK RS. FKFs styre 
har ansvaret for at medlemsklubbene blir varslet om frister for innsending av saker og valg til 
NKK RS. FKFs medlemsklubber sender forslag på saker og valg til NKK RS til FKFs styre, som 
sender forslagene til medlemsklubbene for høring. FKFs delegater til NKK RS stemmer etter 
de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets ønsker.  
 
2.7 – Habilitet 

Alle tillitsvalgte i FKFs styre, komiteer og utvalg samt representanter fra medlemsklubbene 

på Fuglehundtinget plikter å vurdere sin egen habilitet ved behandlingen av saker. Reises det 

tvil om personens egen vurdering av habilitet, skal dette avgjøres av det styret, komite, 

utvalg og Fuglehundting vedkommende er medlem av og møter i. 

 
Kapitel 3 – Organisasjon 
§3-1 Høyeste myndighet  
FKFs høyeste myndighet er Fuglehundtinget som avholdes hvert år innen 30.6. 
 
Fuglehundtinget fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 

unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), søknad om medlemskap i FKF og beslutning om 

oppløsning av FKF (som krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  

Lover, regler og andre saker av betydelig felles interesse for medlemsklubbene og FKF må 
avgjøres av Fuglehundtinget.  
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I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler, 
samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbene forslagsrett og deres representanter 
stemmerett.  
 
Forslagsrett til Fuglehundtinget har FKFs medlemsklubber og styret i FKF. 
 
Fuglehundtinget er beslutningsdyktige når minst halvparten av stemmetallet er representert 
direkte eller ved fullmakt. 
 
§3-2 Møte- og stemmerett 
Alle FKFs medlemmer som har betalt kontingenten for det år Fuglehundtinget avholdes har 
møterett og stemmerett på Fuglehundtinget. Hver medlemsklubb har 1 stemme for hver 
påbegynte 100 medlemmer. Alle personer over 15 18 år har fulle medlemsrettigheter i 
Fuglehundtinget og personene er valgbare til verv i FKF. 
 
Det kan stemmes ved personlig frammøte eller fullmakt. 
 
Hver klubb oppnevner en representant og en vararepresentant som begge kan møte og har 
talerett, Klubbens representant har stemmerett. Klubbene og representant fra styret i FKF 
kan møte med fullmakt fra en eller flere medlemsklubber. 
 
Representanter for FKFs forskjellige utvalg og komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten 
stemmerett. NKK kan møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett. 
 
§3 -3 Innkalling 
Dato for Fuglehundtinget skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinært Fuglehundting med minst 8 ukers frist. Fullstendig 

saksliste og sakspapirer må være utsendt senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes.  

Med innkallelsen skal følge: 
- Dagsorden. 
- Årsberetning.  

- Regnskap med revisors beretning. 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende innen 6 uker før Fuglehundtinget.  

- Budsjett for neste år. 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende 

innen 6 uker før Fuglehundtinget.  
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§3-4 Fuglehundtingets oppgaver 

 

Fuglehundtingets oppgaver er å: 

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (fullmakter), innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle styrets årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 
 
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Fuglehundtinget.  

g) Godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge: 

- Leder for 2 år. 

- Nestleder for 2 år. 

- 3 styremedlemmer for 2 år. 

- 2 varamedlemmer for 1 år. 

- Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.  

- Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra 
valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved 
første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har 
fungert lengst, er valgkomiteens leder. 
 
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i FKF. 
 
Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  
 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under på Fuglehundtinget, dog ikke 
ved valg, med unntak av når det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller 
tillitsvalgte trekker seg. 
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§3-5 Ekstraordinært Fuglehundting 
Ekstraordinært Fuglehundting avholdes hvis Fuglehundtinget eller styret ønsker det. 
Ekstraordinært Fuglehundting skal også avholdes når de som krever det representerer minst 
6 klubber og 20 prosent av stemmene blant FKFs medlemsklubber. 
 
Møtet holdes inne 8 uker.  

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 
som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til 
saker på dagsorden kan fremsettes under Fuglehundtinget, dog ikke ved valg, med unntak av 
når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg. 
 
Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært Fuglehundting gjelder for øvrig så langt de passer.  

 
Kapitel 4 Styret 
§4-1 Styret  

Styret er FKFs høyeste myndighet mellom Fuglehundtingene. 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres protokoll over styremøtene.   

§4-3 Styrets oppgaver  

Styret oppgaver er å: 

- Lede FKF mellom Fuglehundtingene. 

- Avholde Fuglehundting. 

- Drive FKF i samsvar med FKFs formål. 

- Gjennomføre beslutninger truffet av Fuglehundtinget. 

- Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for FKF, og utarbeide retningslinjer for utvalg 

og komiteer. 

- Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen. 

- Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret. 
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Kap. 5 Verv og komiteer valgt av Fuglehundtinget  

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor  

Fuglehundtinget velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til Fuglehundtinget.  

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært Fuglehundting og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft 

på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse FKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Fuglehundting. Beslutningen må 

stadfestes på ekstraordinært Fuglehundting med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller FKFs midler et av Fuglehundtinget bestemt formål. Bestemmer ikke 
Fuglehundtinget noe spesielt tilfaller midlene NKK.  
 


