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KLUBB: VEST-FINNMARK FUGLEHUNDKLUBB 

 

TID: ONSDAG 11/06-2014 

 

STED: SKAIDI HOTELL 

 
Antall tilstede: 7 (Suzan A. Persen, Monica Svendsen, Ivan Severinsen, Espen Johnsen, 

Hanne Jonassen, Knut H. Rosseland og Idar Langmyr 

 

Saker: 

 

10/14: Godkjenning av innkalling 

 Innkalling ble godkjent 

 
11/14: Valg av referent 

 Ivan Severinsen valgt som referent 

 

12/14: Evaluering jaktprøver vinter 

Børselv-, Sennaland- og Altaprøven ble gjennomgått. Eneste prøven i minus er 

Altaprøven/AC. Regnskap for Altaprøven/AC ikke 100% ferdig, men det vil bli en 

prøve som går i minus. 

 

13/14: Alta Jff og rypetelling 

Alta Jff skylder Vffk penger for rypetelling utført for noen år tilbake. Idar P. har startet 

arbeidet med innsamling av dokumentasjon. VFFK sjekker med Idar P. og Bjørn 

Rasmussen før vi tar dette videre. ANSVARLIG: ESPEN JOHNSEN 

 

14/14: Søknader FEFO/Kommuner høst 2014 og vinter 2015. 

 Det må søkes om disp. fra eventuelle båndtvang (kommune) 

 Søkes om jaktprøver til NKK/FKF for 2015. 

 Søkes om tillatelse fra grunneiere til de aktuelle jaktprøver. 

Dette gjelder for følgende arrangement: Børselvprøven høst 2014, sennalandsprøven 

høst 2014, Klubbmesterskap høst 2014 (1. helga etter Reisaprøven), Børselvprøven 

vinter 2015, sennalandsprøven vinter 2015, Altaprøven/AC vinter 2015 og 

klubbmesterskap vinter 2015 (2. påskedag). Der det er mulig så søkes det for flere år i 

slengen. ANSVARLIG: MARIT KRANSVIK, FRIST 30/06-2014, sjekk med Rune 

Sommerli dersom du er usikker. 

 

15/14: Kontrakt ved utdanning av instruktører 

Det utarbeides ett forslag til kontrakt som må signeres av elever før VFFK betaler for 

utdannelse. Sjekk om det finnes noen MAL på dette hos FKF. 

En slik kontrakt må inneholde: krav om at instruktør holder kurs innen 18mnd etter 

endt utdanning, vist dette ikke overholdes må kostander vedrørende utdanning 

tilbakebetales til VFFK. 

Tidligere utdannede instruktører blir tilbydd å signere en slik kontrakt. 

ANSVARLIG: ESPEN JOHNSEN. 
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16/14: Retningslinjer rypetelling 

 Avdelingene gjør det slik dem ønsker. 

 Rypetelling publiseres på hjemmeside og facebook. Medlemmer prioriteres. 

 

17/14: Gjennomgang av dokumenter Fuglehundtinget 

- Styret er enig i FKFs innstilling om utestengelse av Tromsø Hundeklubb- 

- FKF er kommet med strengere regler angående frister for avslutning av prøver. 

Konsekvenser av dette kan medføre bøter eller tap av CACIT. 

- Finansiering av dommerutgifter. 

- FKF går inn for å fjerne NKKs engasjement vedr. utstillinger. 

- Idar L. har styrets fullmakt på Fugletinget. 

 

18/14: Årsfest 

Enig om at vi bør ha en felles fest for medlemmer i VFFK. Festkomiteen består av 

Suzan, Monica og Marit. Festkomiteen kommer med forslag. 

 

19/14: Dokumenter/struktur jaktprøver 

 VFFK jobber videre med dette. ANSVARLIG MONICA SVENDSEN, frist 01/08. 

 

20/14: Prosjekt hjemmeside 

Testside under utarbeiding. Siden bør være ferdig før høst prøvene starter. 

ANSVARLIG Suzan, frist 01/08. 

 

21/14: Nettbutikk 

 Nettbutikken fjernes. Varelageret selges vekk under jaktprøver/dressurkurs. 

 

22/14: Eventuelt 

 Idar L. informerte fra SU møtet. 

- Gallok har fått Cacit på bekostning av Sennalandsprøven, årsak er fulle 

premielister i VK på Gallok prøven. VFFK jobber for å få flyttet 

Sennalandsprøven til første helga i April, i tillegg jobbes det for å få cacit tilbake 

til Sennalandsprøven. 

- 3 dager VK på Kautoprøven 2015. 

- Idar Langmyr valgt inn i SU styret. 

- SU utbetaler nå kroner 3.000 i dommerrefusjon per utdannet dommer, MONICA 

sjekker om vi har mottatt oppgjør for de dommere fra VFFK som ble utdannet i 

forrige pulje. 

 

 

Møte hevet 20:32. 


