
Forbundsstyret fill. tilbakemeldinger pa innhold og prosess rundt "pmveregler 10shund" pa
arets RS. Delegatene ga FS tillit til a gjennomf0fe en revisjon av dagens regler og om a bruke
2008 og 2009 pa a utarbeide forslag til oodvendige regelendringer og fors0ke a fa til et
samarbeid med Sverige om felles regler. Vedtak pa RS i 2010. Delegatene 0nsket seg en
inkluderende prosess der aIle klubbene far delta gjennom sine regioner, vedtatt pa
formannsm0tet.

Forbundsstyret oppnevnte ny 10shundkomite (LHK) som har fatt i oppgave a gjennomf0re
prosessen og legge frem endrede 10shundregler til vedtak pa RS 2010.

Formannsm0tet delte landet i regioner (vedlegg), vi har valgt regionsledere etter beste
skj0nn ... Vi 0nsker at dere som er blitt valgt til regionsformenn tar oppgaven med ett smil-
dog alvorlig. Det forela ikke noe valg eller formell utpeking av regionsledere etter
formannsm0tet pa Hell, vi har derfor startet med a lage forslag til hver enkelt region som dere
godkjenner eller endrer til en person dere er sikre pa tar ansvar for a gjennomf0re oppgaven.

LHK 0nsker at dere oppretter en styringsgruppe pa to personer pluss sekret<er til a samordne
dommerm0ter/samlinger i regionen som forbereder seg pa h0stens pmver og lager innspill til
LHK.

Pa RS-m0tet som skal vedta endringene viI vi ogsa diskutere behovet for og vedta
gjennomfuring av oodvendig oppl<ering etter endringene.

Tida etter jakta frem mot jul blir ofte knapp - jaktpmver og julestri. Bruk gjerne tida f0r
jaktstart der de fleste klubbene skal gjennomf0re dommersamlinger til a lage innspillene.

Vi 0nsker at hver region setter sammen sine innspill til et samlet dokument. Dette gj0r gjerne
innspillet bredere og mer gjennomarbeidet, og arbeidet med a sette sammen forslagene blir
mindre arbeidskrevende.

En del klubber har ytret at de ikke 0nsker endringer i reglene, vi ser gjerne at disse klubbene
ogsa svarer LHK.



LHK legger opp til en apen prosess der aIle som kan og viI far komme med innspill- selv om
vi 0nsker at flest mulig jobber gjennom regionene.

Vi haper pa en mest mulig enstemmig avstemming om pmvereglene pa RS 2010 - og vi
forstar at dette stiller krav til var gjennomfming.

SEK ( Svenske Eighundkiubben) er positiv til samarbeid og vi fors0ker a samkj0re prosessen
med Sverige.

Vi viI utarbeide en brukerveiledninglhandbok til dommeren - og utforme reglene slik at nye
hjelpemidler kan vrere med pa a styrke bed0mmelsen.

Nar endrede regler er vedtatt viI vi fors0ke a gjennomf0re regionale dommersamlinger (hvis
budsjettet holder) tilpasset behovet for oppirering, denne opplreringen viI vrere basert pa
endrede regler og brukerveiledning.



Region 1.Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Vestfold
Buskerud
Oslo- omn3det
Folio og 0stfold

Region 2.
Hordaland
Hadeland
Hallingdal og Valdres
Vestoppland
Gudbrandsdalen
Hedmark

Region 3
Jotunfjell
0sterdalen
S0r-Tr0ndelag
Nord-Tr0ndelag

Region 4
Helgeland
Salten
Nord-Halogaland
Troms
Finnmark


