
Årsberetning 2017 Dommerutvalget i Vestfold Fuglehund klubb 

 

Dommerutvalget bestod i 2017 av 

 Roar Karlsen, leder Valgt 2015 
 Arne Abel Lunde Valgt 2015 
 Per Tufte  Valgt 2014 
 Arne Kongsdal  Valgt 2014 

Ingen av kandidatene er på valg. 

VF har Fredrik Engell Sæthereng som kandidat og er under utdanning. Kandidaten besto med 
glans Kongsvold 1 høsten 2017, og er oppmeldt til Kongsvold 2 høsten 2018 

Klubben trenger sårt nye dommere og utvalget skulle gjerne hatt flere kandidater som ville 
starte sin utdanning.  

Dommerutvalget har i flere år hatt et utmerket samarbeid med DU i Telemark Fuglehund 
klubb og det har vi fortsatt. TFK og VF har samarbeidet tett ved og ha samlinger og teori 
kvelder. Et slikt samarbeid er ressursbesparende og sikrer tilgang til kvalitetstreninger på 
høyfjellet og på lavland.  

Etterutdannelse ble også i 2017 rutinemessig gjennomført med samling av klubbens 
dommere på Furulund. Tema på disse samlingene er aktuelle problemstillinger og 
utfordringer fra Sentralt Dommerutvalg. For å sikre enhetlig bedømming i hele landet 
diskuteres de samme oppgavene på Sentral Dommerkonferanse hvor alle dommerutvalg er 
representert. VF DU deltok med tre representanter i 2017. 

Før Fuglehundtinget 2017, var det utsendt forslag til endringer av Jaktprøvereglene. Dette 
ble en stor sak der de fleste av dommere som er medlem i VF, deltok i diskusjonen.  VF 
foreslo noen endringer, som ble innsendt til fristen. Alle de innkomne forslag til 
regelendringer skal endelig avgjøre på Fuglehundtinget 2018. 

Disse samlingene ikke bare oppdaterer og sikrer kompetansen på våre egne dommere men 
gir også et vesentlig bidrag for å sikre økonomien for å utdanne nye. For hver dommer som 
møter på etterutdanning får klubbene refundert kr 1000,- fra Fuglehundklubbenes Forbund. 
I 2017 fikk VF overført kr. 31 000,- fra FKF 

 

Roar Karlsen  Arne Abel Lunde Arne Kongsdal  Per Tufte 

(Sign)   (Sign)   (Sign)   (Sign) 

 

 

 


