
 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

ÅRSMØTE 2022 FOR ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB 

Voll, 16. mars 2022 

 

 

 

 

Leder Erwin Kranzmann ønsket medlemmene velkommen til RFK`s årsmøte. 

 

1. Konstituering av årsmøtet 

1.1 Valg av møteleder: Arild Skeivik 

1.2 Valg av referent: Turid Helgø 

1.3 Valg av protokollunderskrivere:  

 Alexander Kristiansen 

 Lene Osberg 

1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

 

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til møteinnkallingen eller dagsorden. 

  

Det var 29 stemmeberettigede til stede på årsmøte, 23 medlemmer, hvorav 1 

familiemedlem + 7 styremedlemmer. Styret bemerker seg skuffende dårlig 

oppmøte.       

 

  



2. Styrets årsberetning 

 

Årsberetningen ble lest av Erwin Kranzmann og gjengis i korte trekk her:  

Vi hadde jo alle et håp om at 2021 skulle bli et mer normalisert år, med kjekke 

sosiale arrangement og høyt aktivitetsnivå, men så, før vi var kommet skikkelig i 

gang, tok pandemien oss igjen, myndighetene stengte ned hele samfunnet og satte 

Norge på vent atter en gang. 

Styret behandler og beslutter en rekke saker gjennom et kalenderår, her er noen 

få; 

- Økonomi, regnskapsoppfølging; viktigste endring er at ny ekstern avtale om 

ivaretakelse av kasserer og regnskapsfunksjon er inngått med Toralf 

Ekrheim 

- NKK`s økonomiske situasjon i 2021, løpende vurdering av utvikling/behov og 

tett dialog med FKF og NKK gjennom året 

- Helt ny Web side med supportavtale og vedlikehold 

- Fornyet sponsoravtale med Morene produkter; den gode for-avtalen for 

RFKs medlemmer fortsetter i både 2022 og 2023. Morene sponser også alle 

klubbens prøver samt sommerutstillingen med flotte forpremier 

- Søknad om jaktprøver og utstilling, som krever et godt samarbeid med SU 

(samordningsutvalget) høyfjell/lavland i forbundet for best mulig fordeling 

- Prøveterreng Sirdal og klubbens 2. fullkombinert høyfjellsprøve 

- Avlyst/forkortet Sirdal vinter I jaktprøve   

- Stengning treningsterreng i Njardarheim og avlyst Sirdal vinter II jaktprøve 

- Covid-19 utfordringer og restriksjoner fra nasjonale og lokale myndigheter i 

endring gjennom hele året 

- Trenings- og lufteterreng Furenes, dugnadsprosjekt og 

grunneierkontakt/pleie. Viktigste endring er at kontrakt/avtale ble revidert 

og videreført med ny grunneier 

- Lavlandssatsing/Forusprøven, terrengvalg og veien videre  

- Utfordrende jaktprøveavvikling med økende dommermangel. Sirdal høst 

måtte avlyse 1 kvalitetsparti  

- Disiplinærsaker og konflikter er særs krevende arbeid 

 

 



RFK har, på tross av alle Covid-19 restriksjoner, klart å legge bak seg et godt år 

driftsmessig, med et overskudd på kr. 150.216,- (budsjett 0,-) 

Som vanlig høyt aktivitetsnivå med en rekke gode tilbud til klubbens medlemmer, i 

samarbeid med de lokale avdelingene av rasehund- klubbene. Kurs, samlinger, 

trening, skyting, rypetaksering, utstilling, jaktprøver og klubbmesterskap er 

avholdt. Medlemsmøter og sosiale arrangement måtte igjen settes på vent.  

De aller fleste aktiviteter har bidratt med et positivt resultat. Dette skyldes i 

stor grad stabilt antall medlemmer og kontingent, god deltakelse på prøver/ 

utstilling og frivilliges arbeid. Klubben har en god dugnadsånd som også bidrar til å 

holde kostnadene nede.  

 

Klubben arrangerte sin andre fullkombinert prøve på høyfjell 2021 med bra 

deltakelse, 4 premieringer og gode tilbakemeldinger fra samtlige deltakere. 

 

NØKKELTALL 

• Antall medlemmer (i NKK`s medlemsregister): 325. 

• Deltakelse medlemsmøter/sosiale arrangement: ca. 40. 

• Deltakelse kurs/samling/trening: ca. 189 ekvipasjer. (220) 

• Deltakelse jaktprøver/utstilling/klubbmesterskap: 414 (506) ekvipasjer, 61 

(111) premieringer. 

 

Dette er, på tross av covid-19 restriksjoner/avlysninger, hyggelig lesing, og 

befester RFK`s posisjon som en av landets mest aktive distrikts-klubber også i 

annerledesåret 2021. Dette nivået krever en stor og stabil dugnadsgjeng på alle 

nivå. 

På vegne av styret og klubben, takker styreleder alle og enhver av de frivillige for 

kjempeinnsats og bidrag til god og sikker gjennomføring av en rekke arrangement. 

Uten dere hadde ikke dette hjulet gått rundt. 

Kort oppsummering fra terrengutvalg høyfjell 

Komiteen er fortsatt veldig godt fornøyd med de høyfjellsterrengene vi har 

avtaler på og som brukes av klubbens medlemmer. Komitéen jobber strategisk for 

at ytterligere gode og tilgjengelige terreng kan benyttes for prøvene i Sirdal. 



Komiteen forutsetter at medlemmene i RFK fortsetter å være hundre prosent 

lojale mot klubbens regler for bruk av terrengene. Vi er helt avhengig av at 

ingen medlemmer skader den tillit og omdømme vi over lang tid har opparbeidet oss 

hos grunneierne i Sirdal. 

Kort oppsummering fra terrengutvalg lavland 

Oppgavene våre er i all hovedsak knyttet til prøvearrangementet og tilgang på 

gamle og eventuelt nye terreng. Terrengstatus er mer eller mindre uforandret fra 

foregående år, men vi foretok noen justeringer på hvordan vi skulle bruke 

terrengene vi allerede disponerer. Terrengene våre blir stadig utbygd og 

tilgjengelige areal blir dermed utfordret. For å sikre at VK’en fikk nok terreng ble 

det i år forsøkt å legge ny rute over eksisterende terreng på Stokka. 

Tilbakemeldingene fra både lokale og tilreisende deltagere på dette grepet var 

utelukkende positive, og vi i komiteen er glad for å se at dette lyktes.  

Lavlandssatsing i regi av FKF 

Det er samlet en sterk kunnskapsrik ressursgruppe med mye formell kompetanse 

som arbeider under Fuglehundklubbenes forbund (FKF) for å forsøke å redde 

lavlandssporten. Det ble besluttet på fuglehundtinget at ressursgruppen skulle 

utarbeide en felles søknad om utsetting av fasaner og rapphøns på vegne av 

medlemmer i FKF, deres enkeltmedlemmer og forening med samarbeidsavtale med 

FKF. Det søkes prinsipalt om tillatelser for perioden 2022 – 2025. Bakgrunnen for 

at det søkes om forlengede tillatelsesperioder er de pågående prosessene om å 

bedre kunnskapsgrunnlaget for søknadsordningene, og behovet for 

forutberegnelighet for søkerne i kommende år. Subsidiært søkes det om tillatelse 

for kortere tidsperioder.  

RFK er ikke med i søknaden i denne omgang, men vi følger utviklingen og støtter 

FKF sin satsing.  

Kort oppsummert fra lokalt dommerutvalg 

Det ble holdt en treningssamling i Grautheller for de 2 dommerkandidatene helga 

før eksamen på Kongsvoll, dette i godt samarbeid med Gustav Larsen/Fosseland 

Jakt & Hundesenter. Begge kandidatene, Lene Osberg og Øivind Dahl-Stamnes, 

bestod autorisasjonsprøven på en svært solid måte! 



Det er startet et utdanningsløp for 2 nye kandidater nå;Tom Soma og Steffen 

Søreng! Dette betyr at RFK på sikt blir i en litt bedre dommersituasjon. 

Så er det viktig å trekke frem at klubben og har aktive, dyktige dommere med høy 

annerkjennelse. FKF valgte nemlig ut Kjetil Kristiansen og Jan-Atle Larsen til å 

dømme i NM 2021. Kjetil har dømt i NM lavland finale, mens Jan-Atle har dømt NM 

lavland lag. At 2 av våre egne blir plukket ut til å dømme slike arrangement er vi i 

RFK veldig stolte av, og det viser at vi har dommere på øverste hylle. 

Dommerkonferanse 2022 

Dommertilgangen har vert en flaskehals for flere arrangører av jaktprøver de 

senere årene. I forbindelse med dommerkonferansen som skal avholdes i mai har 

vårt lokale dommerutvalg fått i oppgave å komme med en tilbakemelding på 

endringer i dagens krav for å opprettholde dommerstatus, som et tiltak for å 

bedre dommertilgangen. FKF DU ønsket tilbakemelding på følgende forslag: 

- Øke kravet om antall dommerdøgn første to og et halvt år fra 15 til 20 

- Øke kravet om minimum ett dommerdøgn siste tre år til 5 døgn de siste tre 

år 

Lokalt dommerutvalg i RFK foreslo å øke kravet om minimum ett dommerdøgn siste 

tre år til 5 døgn de siste tre år. Dersom forslaget går gjennom, mener vi dette vil 

hjelpe på dommermangelen i klubben.  

Styreleder viste for øvrig til detaljert årsberetning 2021 publisert på klubbens 

hjemmeside 18. februar 2022. 

Og så det viktigste av alt; ta vare på hverandre, respekter hverandre, og opptre i 

samråd med NKK’s, FKF’s og RFK’s lover og bestemmelser, da oppnår vi så mye 

lettere våre felles mål. 

Avslutningsvis ønsker styreleder i frivillighetens år, å minne om, og å oppfordre 

medlemmene til å stille på klubbens dugnader, spesifikt nevner jeg Furenes. 

Årsberetningen 

Årsberetningen for 2022 ble vedtatt uten kommentarer.  

 



3. Årsregnskap 2021 og budsjett 2022 

Regnskapet ble presentert av Karl Kallevåg-Albrektsen, og godkjent uten 

kommentarer.  

Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisorene, uten merknader. 

 

Budsjett for 2022 ble presentert og vedtatt uten kommentarer. 

 

4. Fastsettelse av kontingenter.  

Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten for kalenderåret 2019. 

Hovedmedlem: kr. 500,- pr. år, (inkl. Trenings- og lufteterreng) 

Familiemedlem: kr. 50,- pr. år 

Støttemedlem: kr. 150,- pr. år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Innkomne forslag 

5.1 Forslag fremmet av styret 

5.1.1 Revisjon av regelverk for premiering av årets hund i RFK. 

Styret anbefaler at fullkombinert premiering bør gi høyere poengsum enn en 

ordinær jaktprøve, slik at RFK regelverk er bedre tilpasset FKF og NKK regelverk. 

Forslag om å gjøre en revisjon av regelverket for premiering av årets hund i RFK 

ble enstemmig vedtatt, med revidering gjengitt i rød skrift under.  

 5.1.2 Benkeforslag fra salen. Ved poenglikhet skal høyeste poengsum gjelde. 

Det poengteres at poengsummen for 1AK Fullkombinert må sidestilles med 1VK 

CACIT. Benkeforslaget er å heve poengsummen for 1 AK fullkombinert fra 

foreslåtte 40 poeng til 45 poeng.  

Benkeforslaget ble vedtatt med 2 stemmer imot, se revidert tekst under.   

5.1.3 Det ble sendt inn benkeforslag av medlem Henning Storm Trosdahl om 

å endre poengberegning for fullkombinert 1. UK/1. AK fra 13 poeng til 14 poeng.  

Styret sitt forslag om å beholde 13 poeng ble vedtatt med 4 stemmer imot.  



Revidert tekst gjengitt i rødt fra RFK Årsmøtedokument 2022: 

Beregning av poeng Rogalands troféet 

Poeng fra jaktprøve (Sirdal høst, vinter I eller II, fullkombinert, Lavland Forus)  

1. AK fullkombinert 45p 

1. VK, 1. AK, 1. UK 35p  

2. VK, 2.AK fullkomb, 1 UK fullkomb 30p  

3. VK, 2. AK, 3 AK fullkomb, 2 UK fullkomb 25p  

4. VK, 2. UK 20p  

5. VK, 3. AK, 3 UK fullkomb 15p  

6. VK, 3. UK 10p  

CACIT, Res CACIT eller CK 10p 

5.2 Forslag fremmet av medlemmene 

5.2.1 Simen Fugelli foreslår at klubben kjøper ny båt (med passende motor) og 

henger. Det materiellet vi har i dag når det gjelder båt og henger, synger på siste 

vers. Anbefaler at det kjøpes en aluminiums båt med en størrelse over 14 fot. 

 

Forslag om å kjøpe ny båtpakke i aluminium med henger ble vedtatt med 26 

stemmer.  

  



6. Valg. 

Valgkomiteen la frem sin innstilling med forslag til kandidater for valg. 

 
 



 
 

Forslagene fra valgkomiteen ble godkjent av årsmøtet. 

Styrets forslag for valgkomite ble godkjent av årsmøtet. 

 

Avslutningsvis fikk vi delt ut premier til følgende hunder som hadde utmerket seg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle stolte hundeeiere ble behørig feiret med gavekort og diplom. 

Vinner av Rogalandstrofeet ble tildelt datert fat og diplom. 

  



Blomster ble tildelt avtroppende styremedlem Karl Kallevåg-Albrektsen og Per Øyvind 

Hinna. RFK takker for lang og tro tjeneste. 

 

 

Møteleder takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem 

 

Sign.       Sign. 

 

-----------------------------   ------------------------------ 

Lene Osberg      Alexander Kristiansen 


