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SU Søndre Nordland
Rana JFF hundeutvalg
Vefsn JFF hundeutvalg
Bodø JFF hundeutvalg
Salten Fuglehundklubb
Angående arbeid i SU Søndre Nordland
1 Bakgrunn
FKF har i flere år fått rapporter om at arbeidet i SU Søndre Nordland ikke blir utført i henhold til
mandat for SU som er blitt utarbeidet av klubbene i hele landet og godkjent på
fuglehundtinget/RS2011. FKF har sett seg nødt til å gripe inn i saken.
2 Drøfting
SU Søndre Nordland skriver i sin tilbakemelding til FKF:
«Vårt område er tildelt 3 stk Cacit for vinterprøvene. Disse har tidligere vært tildelt prøvene til Bodø
JFF, Rana JFF og Vefsn JFF med unntak av to år da Bodø JFF tilbød Salten FHK å “overta” Cacit de
årene. I Vefsnområdet er det en prøve arrangør og i Ranaområdet er det en, mens det i
Saltenområdet er to. Diskusjonen om Cacittildeling på vinterprøvene har pågått i SU siden Salten FHK
begynte å søke om dette. Historisk sett er dette ikke i overensstemmelse med det som ble lagt til
grunn for naboklubbenes forutsetning for anbefaling av Salten fhks opptak som medlem i FKF etter
andre gangs søknad. Dette har ført til årlig stor uenighet om dette temaet, og dette er en uenighet
som er forankret i klubbene og ikke bare i SU.»
Utdrag fra mandat:
Tildeling og fordeling av Cacit
• FKF tildeler Cacit etter søknad og i rangert rekkefølge til raseklubber, tradisjonsrike arrangementer
og andre arrangører. I vurdering av arrangør legges følgende til grunn:
▪ Fuglebestand, premieprosent og antall deltagere de to foregående år
▪ Korrekt rapportering og økonomisk oppgjør til FKF og NKK
▪ Innkvarteringsforhold for deltagere og dommere
▪ Tilbakemeldinger fra NKK's representant
▪ Terrengkvalitet
▪ Avlysninger
• Alle Kongsvoldprøvene, NM-vinter, NM-lavland og NM-skog får automatisk tildelt CACIT.
• Arrangør som søker om tildeling av CACIT, skal oppgi antall startende hunder i VK de siste to år

Det kommer klart fram av mandat hvordan dere skal behandle CACIT søknader for prøvene i deres
region. Når det gjelder deres region så strekker den seg fra Hamarøy i Nord til Vefsn i Sør. Det er ikke
slik at det er én CACIT til Vefsnområdet, én til Ranaområdet og én til Saltenområdet. Det er 3 CACIT
til Søndre Nordland og disse skal tildeles de beste arrangementene i henhold til mandat. Det vil si at
klubbene/foreningene skal redegjøre for deres CACIT søknad med de opplysninger som FKF krever.
Ut fra disse opplysningene skal SU vurdere hver enkelt søknad uavhengig av hvilken klubb/forening
som søker. Klubbene/foreningene har ingen myndighet til å diktere/bestemme hva medlemmene i
SU skal stemme for. Det er ingen klubber/foreninger som har hevd på CACIT, med unntak av alle
Kongsvoldprøvene, NM-vinter, NM-lavland og NM-skog som får automatisk tildelt CACIT. Det er
kvaliteten på arrangementene som skal legges til grunn for behandling av CACIT søknader.
3. Konklusjon
1. SU Søndre Nordland er pliktig til å følge mandat for SU som er bestemt på fuglehundtinget og
innhenter de nødvendige opplysninger for tildeling av CACIT.
2. SU Søndre Nordland og klubbene/foreningene må legge bak seg den årelange diskusjonen
om Salten Fuglehundklubb sitt medlemskap i FKF. Alle klubber/foreninger skal behandles likt.
FKF forventer at SU Søndre Nordland og klubbene/foreningene følger mandat for SU og at det i 2014
blir avholdt dialogmøte mellom klubbene og SU som skal være minst annen hvert år. Hvis ikke SU og
klubbene/foreningene gjør som FKF nå anmoder om, blir SU lagt under administrasjon av FKF og det
vil bli sett på andre løsninger vedrørende SU regionene i Nord. Det sistnevnte vil ikke være en god
løsning for Søndre Nordland.
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Vedlegg: FKF’s tildeling av CACIT for vinterprøvene 2014.

