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Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter 

Dato:   11.3.2015 

Tid:   Kl. 10.00 

    

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Arild Haugen Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Eivind Haugseth Styremedlem 

Knut Juvet Styremedlem 

Knut J. Herland Styremedlem 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle, 1. varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

Ivar Horrigmo, RS-ordfører 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak    8.15 Søknad fra Nord-Trøndelag Elghundklubb om godkjennelse av endring av 

klubbens lover (Behandlet pr e-post 29/1-15) 

FS.sak    9.15 Utnevnelse av nytt medlem og leder av Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

(Behandlet pr e-post 7/2-15) 

FS.sak  10.15 Referatsaker 

FS.sak  11.15 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak  12.15 Årsregnskap 2014 

FS.sak  13.15 Økonomirapport pr. 28.2.15 

FS.sak  14.15 Tildeling Ungdomsmesterskap – løshund 2015 

FS.sak  15.15 Tildeling Nordisk Mesterskap 2018 

FS.sak  16.15 Svarthundtreff på Dombås 

FS.sak  17.15 Presiseringer jaktprøveregler for elghund, løshund 

FS.sak  18.15 Oppnevning av representanter til Nordisk Älghundunion 

FS.sak  19.15 Forslag på saker fra områdeklubbene for behandling på Representantskapsmøtet 

2015 

FS.sak  20.15 Ettersøksregistreringen 

FS.sak  21.15 Søknad om støtte NM Bandhund 2015 

FS.sak  22.15 Fremtidig dommerutdannelse 

FS.sak  23.15 Avlsutvalg NES – endring av sammensetning 

FS.sak  24.15 Eventuelt  
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 8.15 Søknad fra Nord-Trøndelag Elghundklubb om godkjennelse av endring av 

klubbens lover (Behandlet pr e-post 29/1-15) 

 

 Søknad fra Nord-Trøndelag Elghundklubb om godkjennelse av endring av klubbens 

lover 

SAKSUTREDNING: 

Denne saken ble fremsendt av Nord-Trøndelag Elghundklubb 9.4.14 for behandling i 

Forbundsstyret. Saken er ikke behandlet av Forbundsstyret og ble pr. e-post 21.1.15 etterlyst 

av områdeklubben. 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Elghundklubb vedtok den 15.02.2014 en endring i § 7 i klubbens 

lover jfr. årsmøtesak 10 c. 

Endringsforslaget finnes med uthevet med blått i teksten under: 

 
KAPITTEL 4 – ÅRSMØTET 
 
§7. Årsmøte. 
 
Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20 februar. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøte, og 
videre skal oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet, samt styrets innstilling til vedtak i saker 
som trenger årsmøtets godkjenning, samt valgkomiteens innstilling til valg og godtgjørelse.  
Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til valg, må være h.h.v. styret/ 
valgkomiteens formann i hende senest 10. januar. 
 
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 

 Godkjenning av innkalling. 
 Godkjennelse av sakliste. 
 Valg av tellekorps. 
 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møte. 
 Valg av protokollfører. 
 Valg av årsmøtedirigent, evt visedirigent. 

Årsmøte skal videre behandle: 
 Styrets årsberetning. 
 Styrets årsregnskap og revisors rapport. 
 Saker på saklisten, herunder saker til saklisten for kommende RS møte i NEKF. 
 Tildeling av hedersbevisninger. 
 Innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøte velger: 
 Klubbens leder for 1 år. 
 4 styremedlemmer for 2 år. Det tilstrebes at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. 
 2 varamedlemmer til styret for 2 år. Det tilstrebes at 1 varamedlem er på valg hvert år. 
 2 revisorer for 1 år,(som erstatning kan det velges et autorisert regnskaps/revisjonsfirma) 
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Behandling: 

Forbundsstyret har behandlet saken og gjort følgende enstemmig vedtak: 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner endringene i Nord-Trøndelag Elghundklubbs lover, vedtatt av 

områdeklubbens Årsmøte 5.2.2014. 

I punktet: 

 2 revisorer for 1 år,(som erstatning kan det velges et autorisert regnskaps/revisjonsfirma) 

tilrås det at parentesene tas ut og setningen blir som følger: 

 2 revisorer for 1 år, som erstatning kan det velges et autorisert regnskaps/revisjonsfirma. 

 

 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

29.1.2015 

     
Kjell Arild Haugen     Arild Visdal  

Leder       Forbundssekretær 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 9.15 Utnevnelse av nytt medlem og leder av Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort  

(Behandlet pr e-post 7/2-15) 

 

 Utnevnelse av nytt medlem og leder av Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

 

SAKSUTREDNING: 

Som kjent har det vært en del interne utfordringer i Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

(AUNES), mye av det skyldes nok at utvalget over tid har manglet leder. Ingen av de 4 

utnevnte og sittende medlemmene av utvalget ønsket å ta på seg ledervervet, noe som fører til 

dårlig saksarbeid og dårlig kommunikasjon med Forbundsstyret, Forbundssekretær og NES-

miljøet. 

  

Forbundsstyret har med bakgrunn i ovennevnte forspurt Camilla Hartz Repshus om å gå inn 

som medlem og leder i AUNES. 

Repshus har sagt seg villig til vervet som leder av AUNES, om Forbundsstyret ønsker dette. 

Flere av de aktive i NES miljøet, har ønske om å få Camilla Hartz Repshus inn som leder av 

AUNE. 

Som kjent kan et avlsutvalg bestå av inntil 5 medlemmer, i dag består AUNES av 4 

medlemmer og en svensk observatør.  

Behandling: 

Forbundsstyrets medlemmer har etter forespørsel fra leder Kjell Arild Haugen,  godkjent å 

behandle denne saken pr. e-post.  

Forbundsstyret har behandlet saken og gjort følgende enstemmig vedtak: 

 

Vedtak: 

Camilla Hartz Repshus utnevnes til medlem og leder av Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

(AUNES) fra dags dato. Repshus og AUNES informeres om endelig vedtak så snart dette 

mulig etter Forbundsstyrets vedtak er fattet. 

 

 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

7.2.2015 

     
Kjell Arild Haugen     Arild Visdal  

Leder       Forbundssekretær 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 10.15 Referatsaker 

 

 Styremøteprotokoll, 9.1.2015 

 Behandlede saker pr. e-post 

- FS.sak 8.15 og FS.sak 9.15 

 Møtereferat, Avlsutvalget for Norsk Elghund GRÅ, 9.1.15 

 Møtereferat, Prosjektgruppemøte FoU-prosjektet, 27.2.15 

 Referat fra møtet i Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort, 10.3.15 

 Referat fra møtet i «Datautvalget», 10.3.15 

 Brev/e-post til komitéer og utvalg vedrørende årsmeldinger 2014 

 Referat fra møtet i Nordisk Älghundunion, 10.1.2015 

 AU-Jämthund – endret hjemmeside og veien videre 

 Referat fra møte i Ettersøksutvalget 

 Vevsprøver på utstillinger, liste med utstillinger og ansvarlige.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 11.15 Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker 

 

 

 Orientering/drøfting vedrørende status, Laikaklubben 

o Det har vært og er dialog mellom Laikaklubben og NEKF. 

Laikaklubben arbeider mot Norsk Kennel Klub (NKK) for medlemskap som 

raseklubb. 

Forbundsstyret (FS) ønsker felles avlsutvalg for Laikarasene med Sverige og Kjell 

Kruke får mandat til å ta kontakt med Svenska Älghundklubben for å se på 

mulighetene for å etablere et samarbeid om et felles avlsutvalg for Laikarasene. 

 

 RAS-dokument 

o NKK startet i 2012 opp et arbeid der raseklubber og forbund ble 24.9.2012 pålagt 

å utarbeide rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for sine respektive raser. 

Strategidokumentene skulle være ferdigstilte og oversendt NKK innen 1.1.2014. 

Dette arbeidet har ikke vært påstartet i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF). 

Utarbeidelse av RAS for de norske elghundrasene skal gjennomføres og  

Jostein Dahle får til oppgave av FS å initiere oppstarten av dette arbeidet. 

Avlsutvalgene (NEG/NES) skal styre utviklingen av RAS for sine raser. 

Det vil være naturlig å avholde en konferanse for å starte dette arbeidet. 

 

 NPP-DWA Prøveregistrering 

o Datautvalget gjennomførte møte 10.3.15 og Eivind Haugseth refererte fra utvalgets 

møte; med status omkring arbeidet som er gjort og som skal gjøres fremover. 
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Det skal legges en prosjektplan for arbeidet frem mot juli måned, for bl.a. med 

hensikt at all forberedelse og tilrettelegging av dataregistrering skal være på plass 

før ny jaktprøvesesong starter. 

Eierskapet til de enkelte datatypene ble belyst og grunn-/basaldataene omkring den 

enkelte hund vil være i NKKs eie, og at «fagdataene» på hundene vil tilhøre de 

respektive forbund. 

 

 Domene «NM-Elghund» 

o Arrangørene av Norsk Mesterskap, Løshund 2016 (NM), Vestfold EHK og 

Telemark EHK, utvikler et hjemmesidekonsept som er planlagt brukt ved 

gjennomføringen av alle norske mesterskap, samt Ungdomsmesterskapet. 

Konseptet/programmet overtas av NEKF etter NM-arrangementet med eventuell 

avtaler og økonomiske forpliktelser. Konseptet skal være tilgjengelig og skal 

brukes i de fremtidige mesterskapsarrangementene. 

Jostein Dahle følger opp dialogen med NM-arrangørene. 

 

 Brev/E-post fra Nord-Hålogaland EHK vedr. klubbvektene. 

o Nord-Hålogaland Elghundklubb bes å sende inn sine vedtatte klubbvedtekter til FS 

for godkjennelse i den form som det siste årsmøtet har vedtatt. 

Forbundssekretæren følger opp saken. 

 

 Endringer i forskrift nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst 

o Knut J. Herland har tidligere sendt e-post til Forbundsstyret med kommentarer og 

skriv fra Miljødirektoratet. Herland orienterte FS omkring saken og hvilke 

konsekvenser den nye forskriften vil ha for NEKF. 

 

 Egmontsaken 

 

 Leder Kjell Arild Haugen redegjorde for status og videre fremdrift i denne saken. 

Styrets medlemmer gjennomgikk så strategier for veien videre. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 12.15 Årsregnskap 2014 

 

 Årsregnskap 2014 

 

Vedlegg til styret: 

Årsregnskap og balanse for 2014 

 

Saksutredning: 

Årsregnskapet 2014, resultatregnskap, balanse, saldobalanse og hovedbok ble fremlagt for 

Forbundsstyret for gjennomgang og godkjennelse for å sende regnskapet over for revisjon. 

 

Behandling: 

Styret gikk igjennom de enkelte poster/kontoer med drøfting og forklaringer. 

Vedtak: 

Det fremlagte Årsregnskap for 2014 godkjennes for oversendelse til Ernst & Young AS for 

revidering. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 13.15 Økonomirapport, pr 28.2.15 

 

 Økonomirapport pr. 28.2.15 

 

Vedlegg til styret: 

Økonomirapport pr. 28.2.15  

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 28.2 15 ble lagt frem Forbundsstyret 11.3.15. 

 

Behandling: 

Økonomirapporten ble gjennomgått og drøftet. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. 28.1.15 tas til etterretning.  

FS skal ha tilsendt regnskap også på hovedboknivå. 

FS ber spesielt om at det blir en nøye oppfølging av uoppgjort sak med NKK vedrørende 

medlemskontingenten for 2014  
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 14.15 Tildeling Ungdomsmesterskap - løshund 2015 

 

  Tildeling Ungdomsmesterskap - løshund 2015 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mangler pr. 11.3.15 arrangør for Ungdomsmesterskapet 2015.  

 

Behandling: 

Som arrangør av NM Løshund 2016 så har Telemark/Vestfold fått førsteretten til å arrangere 

Ungdomsmesterskapet 2015 også. Dette er vurdert av arrangørklubbene som av praktiske og 

kapasitetsmessige årsaker har måttet takke nei til dette arrangementet. 

Forbundsstyret har så vært i dialog med flere områdeklubber, pr. dato står styret tilbake med 

to aktuelle arrangører, Nord-Trøndelag EHK og Aust-Agder EHK. 

Aust-Agder EHK sier at de har betydelige utfordringer med liten elgbestand i de aktuelle 

prøveterrengene og Nord-Trøndelag EHK fremstår som den mest aktuelle arrangøren. 

 

Vedtak: 

Nord-Trøndelag Elghundklubb tildeles arrangementet Ungdomsmesterskapet 2015. 

Prøveområdene legges til området Lierne. Jostein Dahle følger opp denne saken med Nord-

Trøndelag Elghundklubb. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 15.15 Tildeling Nordisk Mesterskap 2018 

 

 Tildeling Nordisk Mesterskap 2018 

 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har pr. 11.3.15 ikke utnevnt noen områdeklubb som teknisk arrangør av 

Nordisk Mesterskap – Løshund 2018. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret står tilbake med to aktuelle arrangører, Nord-Trøndelag EHK og Aust-Agder 

EHK. 

Som i FS.sak 14.15 nevnes det at Aust-Agder EHK har betydelige utfordringer med liten 

elgbestand i de aktuelle prøveterrengene og Nord-Trøndelag EHK fremstår som den mest 

aktuelle arrangøren. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret anmoder Nord-Trøndelag Elghundklubb til påta seg arbeidet med å stå som 

teknisk arrangør av Nordisk Mesterskap – Løshund 2018. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 16.15 Svarthundtreff på Dombås 

 

 Svarthundtreff på Dombås 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med dobbeltutstillingen på Dombås, 13. – 14.6.2015 vil det bli arrangert «svart-

hundtreff» med fokus på Norsk Elghund Sort. 

 

Vedtak: 

Avlsutvalget for NES får ansvar for den tekniske gjennomføringen av «Svarthundtreffet» 

på Dombås, 13. – 14.6.15. Programmet for NES samlingen legges ut på NEKF hjemmeside 

og sendes arrangør klubbene. NEKF sine informasjonstavler er tilgjengelige for 

arrangementet. 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 17.15 Presiseringer jaktprøveregler for elghund, løshund 

 

 Presiseringer jaktprøveregler for elghund, løshund 

  

Saksutredning: 

Forbundsstyret og Løshundkomiteen planlegger med oppfølging av møtet som ble avholdt i 

10.1.15. 

 

Behandling: 

Oppfølgingsmøte vil bli avholdt i begynnelsen av juni -15 hvor 2 delegater fra hver 

områdeklubb vil bli invitert. 

 

Vedtak: 

Løshundkomiteen lager et grunnlag for oppfølging og presiseringer som sendes/orienteres 

om til områdeklubbene i forkant av møtet. 

Kjell Kruke får ansvaret med å koordinere gjennomføringen av møtet. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 18.15 Oppnevning av representanter til Nordisk Älghundunion 

 

 Oppnevning av representanter til Nordisk Älghundunion 

 

 

Saksutredning: 

Det skal oppnevnes følgende representanter til Nordisk Älghundunion: 

3 representanter til styringsgruppen 

2 representanter til avlsutvalg/-arbeid 

2 representanter til jaktprøveregler 

2 representanter til databasearbeid 

 

Vedtak: 

Følgende personer oppnevnes som NEKF sine representanter i Nordisk Âlghundunion 

Styringsgruppa, 3 pers: 

Leder NEKF, nestleder NEKF og Bjørn Ivar Krabbesund 

Avlsutvalg/-arbeid, 2 pers.: 

Leder Avlsutvalget for NEG, leder Avlsutvalget for Jämthund 

Jaktprøveregler, 2 pers.:: 

Leder Løshundkomiteen, Knut Juvet 

Databasearbeid, 2 pers.: 

Eivind Haugseth, Svenn-Tore Feet. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 19.15 Forslag på saker fra områdeklubbene for behandling på Representantskapsmøtet 

2015 

 

 Forslag på saker fra områdeklubbene for behandling på Representantskapsmøte 

2015 

Det har kommet forslag fra følgende klubber på saker for behandling på 

Representantskapsmøtet 2015: 

 

Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 

Saksutredning: 

Til RS 2015 

Dombåsutstillinga  2015 

Midtsommer og 2-dagersutstilling på Dombås. 

Denne helga før solsnu har det etterhvert blitt 

tradisjon å avvikle ei 2-dagersutstilling for 

elghundrasene på Dombås.  Utstillinga har 

utvikla seg til å bli ei av de største i Norge med 

opp mot 250 hunder.  Mange av de samme 

hundeeierne kommer igjen år etter år, og 

dagene har ved siden av selve utstillinga blitt 

en sosial møteplass for folk med felles 

interesse for elghund. Dette at utstillinger kan 

få ha det samme tidspunkt fra år til år, gjør det 

enklere både for andre arrangører og utstillere. 

Vi vet at  Dombåsutstillinga er helga før 

St.Hans. 

Slik blir det ikke i 2015, det  har  vår felles 

interesseorganisasjon NKK satt en stopper for. 

En meningsløs paragraf om at spesialklubber 

ikke får arrangere utstilling på samme helg 

som NKK er begrunnelsen. Man skal ha stor, 

eller kanskje liten tro på egne arrangements 

tiltrekningskraft når man frykter konkurranse 

fra en elghundutstilling på Dombås når det 

arrangeres NKK-utstilling i Tromsø!  Da 

hjelper det lite å argumentere med at en 

campingplass er leid, at dommere er booket og 

at det 1340 km  mellom arrangørstedene. Det 

hjalp heller ikke at vi har arrangert utstilling 

denne helga siden Jotunfjell Fjordane 

elghundklubb ble stiftet.  

NKK skal ha utstilling i  Tromsø denne helga, 

og da får vi finne på noe annet…..  At dette 

kan være det til det beste for hundearbeidet i 

Norge er vanskelig å forstå 

Det er ikke enkelt å finne ei ny helg.  Det vil 

nødvendigvis ende opp med at vi må lande på 

ei helg  der andre klubber har utstilling.  

Klubber som er en del nærmere enn 1340 km, 

og som er et tilbud til de samme hunderasene. 

Klubber som i likhet med oss har disse 

utstillingene som en betydelig inntektskilde på 

magre budsjett.  

Vi mener att dette er en sak som må bringes 

videre til NKK for å endre på regelverket.  

Vi trenger strengt tatt ikke å stille på NKK 

utstillning i dag for å få UCH på våre hunder, 

derfor foreslår vi att elghundklubbene kan 

arrangere utstilling for sine raser selv om det er 

NKK utstilling  samme dag / helg.  

Etter vår mening er dette ei sak som bør 

bringes opp på RS, for her skal det letes både 

godt og lenge for å finne noen som tjener på en 

slik bestemmelse.  

Jotunfjell Fjordane elghundklubb, 

v/Leif Einar Olsen 
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Behandling: 

Forbundsstyret støtter Jotunfjell Fjordane EHKs synspunkter.  

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret arbeide opp mot Norsk Kennel Klub for å 

finne praktisk løsning på denne og tilsvarende situasjoner. 

 

 

 

 

 

Aust-Agder Elghundklubb: 

 

1. Championatregler, jaktchampionat 

 

AAEHK fremmer identisk forslag til det som FS fremmer på vegne av 

“Championatutvalget”: 

 

 
 

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet avviser forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb. Det vises 

til RS-sak fra «Championatutvalget»/Forbundsstyret ang. nye Championatregler. 
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2. “UNGHUNDCHAMPIONAT” 

 

Begrunnelse: 

 

Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøve ønsker AAEHK at 

FS utarbeider et forsalg til et “UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT”. Alternativt 

kan andre tiltak som kan gi tilsvarende effekt vurderes. 

AAEHK mener at slikt tiltak kan ha svært positiv effekt ved at snitt alderen på 

aktuelle avlshunder kan/vil gå ned. Dette vil gi en positiv innvirkning på 

generasjonsintervallene, og som igjen vil gi en raskere fremgang innen vår hundeavl. 

 

FS får i oppgave å utforme et forsalg på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og 

forslag fremleggs for RS i 2016 for endelig avgjørelse. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret støtter intensjonen og tiltaket som ligger i forslaget fra Aust-Agder 

Elghundklubb, men støtter ikke å innføre nytt championatbegrep. 

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret om å vurdere innhold og intensjon i 

forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb og resultatet av denne vurderingen legges 

frem for RS 2016. 

 

 

3. SUBSIDIÆRT FORSLAG TIL NYE CHAMPIONATKRAV - JAKT 

Begrunnelse: 

Som et subsidiært forslag til nye championatkrav – jakt, foreslås at resultat 1. dag på 

to-dagersprøve kan gjøres tellede som som ett en-dags resultat dersom 2. dag 

mislykkes. 

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb med 

følgende endring/tillegg: 

Som et subsidiært forslag til nye championatkrav – jakt, foreslås at resultat 1. dag 

på to-dagers prøve kan gjøres tellede som ett en-dags resultat dersom 2. dag 

mislykkes, likeledes at dag 2 kan gås som 1-dags prøve. 
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Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

Saksutredning: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb ønsker å fremme forslag på RS 2015: 

Jaktchampionat Løshund: 

Krav om 2 stk. jaktprøver på 6 poeng eller mer i søk, for å oppnå NJ(L)CH. 

Begrunnelse: Etter at nye jaktprøveregler er tatt i bruk et par år, har vi sett at flere hunder som 

har fått poengsum 2-4 i søk, lett oppnår 1. premie på jaktprøve, løshund. Søk har høyeste 

koeffisient og skal ganges med 1,5 som angir hvor viktig søksegenskapen er. Søk er en 

arvelig egenskap, og viktig for hundens ferdigheter og anvendbarhet som medhjelper under 

jakt.    Championathunder med lav poengscore i søk, blir brukt i avl, og dette er ikke i tråd 

med ønskede avlsmessige målsetninger. 

Behandling: 

Forbundsstyret mener at enten skal det være krav om minimum 5 poeng i søk på alle prøvene 

som ligger til grunn for jaktchampionatet, eller minst 7 poeng på 2 av prøvene. 

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet støtter ikke forslaget fra Sør-Trøndelag Elghundklubb 

Tilleggsforslag fra STEHK vedr championat-regler: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb ønsker å fremme tilleggsforslag på Championatregler, som 

flertallet i FS har fremmet: 

Jaktchampionat Løshund: 

I tillegg til å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav, ønsker STEHK at vedtak fattet på 

RS i 2015 vedr. Championatregler, gjelder for en periode på 5 år.  Forbundsstyret står fritt til 

å forhandle fram forslag til felles nordisk championatregelverk med våre samarbeidspartnere, 

Sverige og Finland i løpet av denne 5 års perioden.  Hvis Forbundsstyrets forslag om felles 

nordisk regelverk blir vedtatt på RS i løpet av 5 årsperioden, faller «dette» vedtaket bort 

automatisk.   

Begrunnelse: 

Championatregelverk for løshund, har i flere år vært oppe til behandling på RS.  Det krevende 

å diskutere norske championatregler hvert år, og det er nyttig for oss som arrangerer 

jaktprøver å vite hva vi skal forholde oss til mht regelverk i et perspektiv på 5 år.  

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Sør-Trøndelag Elghundklubb. 
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Telemark Elghundklubb: 

 

Saksutredning: 

 

En arbeidsgruppe nedsatt av FS har kommet med forslag om og sløyfe 2- dags prøver for både 

løshund og bandhund i nye regler for jaktchampionatet. De ønsker også å kutte ut samla 

prøver. 

Disse to moment er vi sterkt uenig i, vil her prøve og komme med argumenter for at disse to 

ting også bør være med i nye regler for championatet. 

Når det gjelder kravet til 2 dags prøve, så har dette vært et ”nåløye” på NJCH i mange år. Vi 

mener at dette krav må være med fortsatt. Dette er som regel med og kunne skille klinten fra 

veten.  En NJCH skal være bedre enn en vanlig 1 pr hund. Likeledes så er vi av den 

oppfatning at det ikke er noen feil om en NJCH også er en pen hund.  

 Det skal sies at det kan være mange årsaker til at en hund ikke klarer en prøve over to dager, 

dette gjelder både løshund og bandhund. 

Vi ser det veldig godt på bandhund at ikke alle hunder orker begge dager, eller mister lysten 

etter dag en. Det samme kan det være for en løshund. Her ser vi kanskje at enkelte får 

problemer med å få inn igjen hunden etter dag en i skogen, mens andre ikke har så stor jakt 

lyst dag to og faller da igjennom på grunn av det. 

Dette er det mange eksempler på under en jaktprøve hvis vi går tilbake i skogsprotokoller for 

2- dags prøver. Og da er vårt spørsmål om disse hunder er gode nok til og kunne bære en tittel 

som NJCH.? 

Vårt svar på det er helt klart nei.  Vi må ikke gjøre reglene slik at vi får et russ  av NJCH som 

ikke holder mål, trodde faktisk at vi heller ønsket og stramme inn på reglene for NJCH.  

Argumentet med felles nordiske regler på dette punkt holder ikke, vi bør og skal ha roret i 

denne sak over for de andre nordiske land når det gjelder våres to Norske raser. (NEG og 

NES) Slik vi ser det nå, så er det faktisk ikke noen felles nordiske prøveregler for løshund 

etter at Sverige trakk seg fra videre samarbeid. 

Til forslaget om å avskaffe samlete jaktprøver er vi også sterkt uenig i. En samlet prøve er en 

arena der dommere og hundeførere møtes og kan oppdatere seg på ulike ting de er usikre på. 

Særlig gjelder dette nye elever, aspiranter og dommere. Vi mener at de samla prøvene som 

årlig blir gjennomført rund om i landet har vært med på og gjøre våres dommere bedre. 

Tenk bare på en helt fersk hundefører som skal ut på sin første jaktprøve, vedkommende er 

kanskje usikker og nervøs for det som skal skje. Vår klubb har fått skryt av ferske hundeførere 

over hvordan vi har tatt imot nye hundeførere på under de samlete prøvene vi har hatt.( 

bandhund) Kjenner også veldig godt til hvordan andre klubber også har utført dette. Ettersom 

nå forbundet har satset på ungdommen og valgt eget ungdomsutvalg, så håper vi på det 

sterkeste at dette med samlet prøver får fortsette slik det er i dag. Dette vil være med og gjøre 

dette med jaktprøver mindre ”skummelt” for mange. 
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Så vi mener helt klart at vi fortsatt skal ha kravet om at minst en av prøvene til et NJCH må ha 

startet på en samlet prøve. 

Når det gjelder forslaget om at alle prøvene for NJCH kan taes på et år, så er vi enige i det. 

Her bør det være likhet mellom løshund og bandhund, selv om andre ting i regelverket er 

forskjellig. 

Forslag på vedtak: 

1. 2- dags prøve beholdes for kravet for NJCH. 

2. Minst ei av prøvene må være tatt på en samlet prøve. 

3. Løshund og Bandhund likestilles når det gjelder at de kan ta alle prøvene samme år. 

For styret i Telemark EHK 

Skien 27.02.2015. 

Magnar Nordsveen. 

Forbundsstyrets 

Innstilling til vedtak RS: 

1. 2- dags prøve beholdes for kravet for NJCH. 

Representantskapsmøtet viser til RS-sak fra «Championatutvalget»/Forbundsstyret 

ang. nye Championatregler. 

 

2. Minst ei av prøvene må være tatt på en samlet prøve. 

Representantskapsmøtet støtter Telemark Elghundklubbs forslag. 

  

3. Løshund og Bandhund likestilles når det gjelder at de kan ta alle prøvene samme år. 

Representantskapsmøtet viser til  RS-sak fra «Championatutvalget»/Forbundsstyret 

 ang. nye Championatregler. 
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Hadeland Elghundklubb 

 

Saksutredning: 

Forslag til endring av Norske Elghundklubbers lover 

Hadeland Elghundklubb foreslår at NEKF’s § 3 -3 endres som følger: 

§ 3-3 Representantskapsmøte  

Ordinært RS - møte holdes hvert år innen 10. april, på sted og til tid som fastsettes av 

Forbundsstyret og innkalles av RS - ordfører. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan 

tidsfristen fravikes. 

Gjeldende lov lyder: 

§ 3-3 Representantskapsmøte  

Ordinært RS - møte holdes hvert år innen utgangen av mai, på sted og til tid som 

fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RS - ordfører. Dersom spesielle forhold 

tilsier det, kan tidsfristen fravikes. 

Begrunnelse: 

For NEKF er kalenderåret både regnskaps- og budsjettår, og aktivitets år. Det oppleves derfor 

som passivt at man langt på vei halvveis inne i neste år før RS får anledning til å behandlet 

nevnte saker. 

Saken var opp til høring på årsmøtet i HEHK 20.02.15 og ble enstemmig vedtatt. 

For Hadeland Elghundklubb 

Bjørn Johannessen 

Formann 

Forbundsstyrets 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet støtter ikke forslaget fra Hadeland Elghundklubb ut fra praktiske 

årsaker. Forbundsstyret skal sørge for å avvikle Representantskapsmøte så tidlig som 

praktisk mulig. 
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Vestoppland Elghundklubb 

 

Saksutredning: 

Innkommet forslag til årsmøtet i Vestoppland Elghundklubb 6. mars 2015. 

«For å bli Norsk Jaktchampion løshund/bandhund må hunden ha fylt følgende krav: 

Jaktprøve: 2 ganger 1. premie på 1 dags prøve og 1. premie på to dagers prøve. Prøvene må 

være dømt av forskjellige dommere. 

Utstilling: 2 ganger minst very good etter 15 mnd alder og dømt av forskjellige dommere.  

Norsk Jaktchampionat kan tas over 1. år. « 

Innkommet forslag ble satt opp i mot forslaget fra Forbundsstyret vedtatt i møte 3/12-14. 

Innkommet forslag ble vedtatt mot 1 stemme.  

 

Vedtak: 

For å blir Norsk Jaktchampion løshund/bandhund må hunden ha fylt følgende krav: 

Jaktprøve: 2 ganger 1. premie på 1 dags prøve og 1. premie på to dagers prøve. Prøvene må 

være dømt av forskjellige dommere. 

Utstilling: 2 ganger minst very good etter 15 mnd alder og dømt av forskjellige dommere.  

Norsk Jaktchampionat kan tas over 1. år. 

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

Bente Rønningen 

Vestoppland Elghundklubb 

 

Innstilling til vedtak RS: 

Representantskapsmøtet avviser forslaget fra Vestoppland Elghundklubb. Det vises til RS-

sak fra «Championatutvalget»/Forbundsstyret ang. nye Championatregler. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 20.15 Ettersøksregistrering 

 

Ettersøksregistrering via elektronisk registrering på hjemmesiden. 

 

Vedtak: 

Registrering av gjennomførte ettersøk skal fortsatt skje vi det elektroniske skjemaet på 

NEKFs hjemmeside. Bjørn Marthinussen tar kontakt med Ettersøksutvalget for bl.a. 

samarbeid og nødvendige revideringer og eventuelle andre forhold. 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 21.15 Søknad om støtte til NM Bandhund 

 

Søknad fra Hordaland Elghundklubb 

- økonomisk tilskudd til gjennomføring av NM, Bandhund 2015. 

 

Vedtak: 

Hordaland Elghundklubb tildeles kr. 15 000,00 som tilskudd til gjennomføring av NM, 

Bandhund 2015. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 22.15 Fremtidig dommerutdannelse 

 

Fremtidig dommerutdannelse 

NEKF vil ha betydelige utfordringer med å utdanne nye og skolere eksisterende dommere 

mht. til nye krav, nye forskrifter osv. til å dekke opp det dommerbehovet. 

Det bør for fremtiden vurderes å skille mellom ettersøksdommere og jaktprøvedommere. 

FS vil starte prosessen med å utvikle utdanningskonsept/-strategi for den fremtidige 

dommerutdanningen i NEKF. 

 

Vedtak 

Det etableres et utvalg som skal utarbeide ny strategi for dommerutdanning i  

Norske Elghundklubbers Forbund. 

Utvalget skal være sammensatt av representanter fra Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen og Ettersøksutvalget. 

Forbundssekretæren tilskriver den respektive komité/utvalg om utvelgelse av sin 

representant til utvalget. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.15 Avlsutvalg NES – endring av sammensetning 

 

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

- endring av sammensetning 

 

Det er kommet mange innspill på at sammensetningen i AU-NES bør endres. 

FS har allerede valgt ny leder i utvalget, og det er nå behov for flere utskiftinger. Noen 

medlemmer har også stilt sin plass til disposisjon. 

Vedtak  

Forbundsstyret foretar endringer i AU NES slik at 

utvalget nå består av følgende personer: 

Leder:  

Camilla Hartz Repshus 

Medlemmer:  

Bård Johnsen, Kåre Hårstadstrand og Anita Lie. 

 

Kontaktperson for Sverige:  

Nils Erik Samuelsson (møte og talerett) 

Forbundssekretæren tilskriver tidligere medlemmene i AU NES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.15 Eventuelt 

 

 

1.  Oppstart av sponsor-arbeid og nedsetting av ei arbeidsgruppe : 
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  Saken tas opp på neste FS møte. 

 

2. Årets hund: 

 

 Innstiling fra Marianne Holmli og Jostein Dahle har tilkommet FS. 

Medlemmene i FS tilsendes innstilingen. FS sekretær sjekker opp mot tidligere tildelinger 

og til skriver vinnerne. 

 

3. Årboka:  

 

Årboka for 2013 og 2014 blir en samlet trykksak som blir ferdigstilt så fort alle prøvene 

for 2013 og 2014 er på plass i registreringssystemet.  

 


