
 

Side 1 av 44 

 

 

  

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen 

Dato:   3.12.2015 

Tid:   Kl. 10.00 

    

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Arild Haugen Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Knut Juvet Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem  ( Tiltredde møtet etter sak 88/15) 

Knut J. Herland Styremedlem 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle, 1. varamedlem 

Lars Anton Steinsholt, 2 varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

Arne Sandin, leder LKK (Tiltrådde møtet fra sak 94/15) 

Ivar Horrigmo, RS-ordfører 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på 

møtet. 

 

        
 

Kjell Arild Haugen                                  Kjell Kruke                                Knut J. Herland 

 

 

      
Eivind Haugseth                                        Knut Juvet  

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 87.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har 

vært initiert av leder og Forbundssekretæren. 

 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 88.15 Referatsaker 

 

 Protokoll fra Forbundsstyremøtet 5.11.15 

 9.11. Referat fra FoU-prosjektet  
 9.11. E-post – Avlsutvalget for Laikarasene – avlskriterier 

 13.11. E-post fra NKK – Hovedkravkjøring i 2016/videresendt omr.klubbene 

 17.11. E-post – NKK, forslag til medlemmer til NKKs komitéer og utvalg 

 18.11. E-post – Omr.klubbene, Uttaksregler for UNM 

 18.11. E-post – Omr.klubbene, Handlingsplan ungdomsarbeid 

 18.11. Brev/e-post – valgkomiteen 

 18.11. E-post fra produsenten av Elghunden om forventet prod.kostnad på 4% i 2016 

 20.11. E-post – Omr.klubbene, bruk av skogskort 

 24.11. E-post – Områ. rapportering av «lovende» unghunder 

 26.11. E-post – Aller, oppsigelse av annonsering 

 27.11. Søknad om utvidelse av dommerautorisasjon 

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

Ref.sakene som føres opp er i hovedsak relatert til vedtak og behandling gjort av styret, 

utvalg og komiteer. 

Brev/e-post av administrativ art settes ikke opp i referatsaker. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 89.15 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Drøftings- og orienteringssaker 
 

 Status ettersøk – Knut J. Herland 

Det er ingen avklaring pr. i dag mht. ettersøksutdannelse fra Miljødirektoratet (MD). 

Tilbakemelding fra MD tilsier at det pr. dato ikke er noe kursopplegg som er godkjent 

ettersøksutdannelse. Det er knapt om tid for å få dette på plass innen 1.4.2016, og slik 

situasjonen er kan det bli aktuelt med søknad om utsettelse av iverktredelsen av 

forskriften.  

 

 Status NPP 

Programvaren fungerer tilfredsstillende, resultatene mottas i DogWeb og er riktige. 

En utfordring og et arbeid som står for tur er registrering av jaktprøver for bandhund. 

Jaktprøveledere og –dommere må lære seg bruken og registreringen i NPP-systemet og 

DogWeb. 

NKK har pr.i dag ikke mulighet til å utgi grunnlaget for Årboka på bandhund-prøvene, 

dette må Datautvalget se på og finne løsninger for. 

Det vil bli lagt ut informasjon og oppdateringer fra Datautvalget etter behov. 

Datautvalget ønsker tilbakemeldinger fra prøvelederne og vil iverksette innhenting av 

informasjon. 

 

 Kandidater til NKKs Kompetansegruppe for ettersøk 

FS vil foreslå Hans Petter Klokkerengen som nytt medlem og Knut Juvet foreslås til 

gjenvalg for 2 år. 

 

 Innspill vedr. avlsstrategi og – utvalg, Laikarasene 

FS har mottatt et par korrigeringer i teksten som ble behandlet og vedtatt på styremøtet 

5.11. 

Dette sees på som ”kosmetiske” endringer og gir ingen endring i tekstens betydning. 

De som er oppnevnt av FS som Avlsutvalg for Laikarasene er å anse som gjeldende 

avlsutvalg, en eventuell utvidelse vil FS komme tilbake til. 

 

 Økonomi 2016 og fremover 

Dette punktet tas inn i drøftingene under FS.sak 90.15 og i økonomiarbeidet i styremøtet i 

januar. 

 

 Utvidelse av dommerautorisasjon (sendt ut pr. e-post) 

Uten anmerkning 

 

 Dommerutdanning 

Knut Juvet redegjorde for arbeidet som er i gang i utvalget som skulle gå i gjennom og 

revidere dommerutdannelsen i NEKF. 

Utvalget gjorde en henvendelse til områdeklubbene under Ledermøtet 8.5.15 om 

tilbakemeldinger, men det er ikke mottatt noen henvendelse på dette. 

Utvalget bes om å gjøre en ny henvendelse til områdeklubbene i saken. 
  

   Nordiske jaktprøveregler 

      Sverige har utarbeidet et utkast til Nordiske jaktprøveregler som tar utgangspunkt i de 
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      gjeldende regelverket. FS gikk gjennom utkastet og konkluderer med at det nå er svært 

      liten forskjell. Det er nå like mange moment, det er samme vekttall og innholdet i 

      momentene går på måle de samme egenskapene. Det er nytt møte i NÄU i slutten 

      av januar-16, og de vil dette bli drøftet. 

 

   Møte mellom NKKs Jakthundkomité og Dommerutdanningskomiteen 

     24.11.2015 – NKKs Lokaler Bryn 

     Tema: Felles utfordring for jakthundsektoren med rekruttering av eksteriørdommere. 

     Kjell Kruke orienterte 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 90.15 Økonomirapport pr. 30.11.15 

 

 Økonomirapport pr. 30.11.15 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 30.11.15 legges frem for Forbundsstyret 3.12.15., sendes ut pr. e-post. 

Økonomirapporten inneholder resultat pr. 30.11.15, hovedbok pr. 30.11.15. 

Regulering av budsjettet for 2015.  

 

Vedtak: 

1. Etter at FS 5. 11.2015 fikk seg forelagt en økonomirapport med et betydelig overforbruk, 

har både Forbundssekretær og FS-medlemmer gått kritisk gjennom både inntektsside og 

utgiftsside både i regnskap og budsjett. Som vedtatt i sak 79/15 så er det nå lagt frem både 

ny regnskapsrapport, regulert budsjett og prognose for resultat 2015 

2. FS viser til fremlagte økonomirapport som inneholder resultat pr 30/11-15, regulert 

budsjett for 2015 og regnskapsprognose pr. 31/12-15. FS mener at disse oversiktene gir et 

reelt bilde over den økonomiske situasjonen for NEKF. 

3. Det skal umiddelbart igangsettes budsjettarbeid for 2016. Dette skal ta hensyn til det 

økonomiske resultatet for 2015. Komiteer og utvalg skal delta i denne prosessen.  

4. I tillegg til økonomirapportering på hvert FS som nå er praksis, så skal det lages rutiner 

som sikrer tilbakemelding til FS så fort det oppstår avvik av betydning i regnskapet. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 91.15 Instruks for Eksteriørdommerkomitéen (Utsatt fra styremøtet 5.11.15) 

 

 Instruks for Eksteriørdommerkomitéen 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret vedtok gjeldende Instruks for Eksteriørdommerkomitéen (EDK) på sitt 

styremøte 7.8.15 i FS.sak 64.15. 

Eksteriørdommerkomitéen er nedsatt av og underlagt Forbundsstyret på lik linje med bl.a. 

Løshundkomitéen og Bandhundkomitéen. 

29.8.15 gjennomførte avlsutvalgene og Eksteriørdommerkomitéen møte på Gardermoen. 

Møtet ble av diverse årsaker noe amputert mht. antall deltagere, de som deltok på møtet 

gjennomgikk instruksen.  

Følgende tilbakemelding fra møtet/Eksteriørdommerkomitéen (EDK) er gitt: 

Oppfatningen er at den vedtatte instruksen oppfattes som å være annerledes enn instruksene 

for de øvrige utvalg og komitéer. Instruksen sees på som mye mer detaljert og gir inntrykk av 

klipp og lim fra forbundets generelle punkter i instrukser. Siste del i instruksen er innlimt fra 

en årsberetning fra den forhenværende EDK. EDK har utarbeidet forslag til instruks som er 

likere de andre instruksene og med det innhold som vi på møtet med AU fant viktige. 

Eksteriørdommerkomitéen har gitt Forbundsstyret et forslag til endring av den vedtatte 

instruksen. 

 

Forslaget er satt på dagsorden og det gis rom for drøfting av hva Forbundsstyret ønsker med 

Eksteriørdommerkomitéen (EDK) og hva dets mandat skal være. 

Saken legges frem for Forbundsstyret av Kjell Kruke og Lars A. Steinsholt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til styremøtet i januar -16. Da skal det legges frem en justert versjon. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 92.15 Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene – NKK/NEKF (Utsatt fra styremøtet 

5.11.15) 

 

 Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene – NKK/NEKF 

 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret (FS) registrerer at det er noe sprik mellom Fellesbestemmelsene i 

Jaktprøveregler for elghund – bandhund og Jaktprøveregler for elghund – løshund. 

FS vil gjennomføre en revisjon av bestemmelsene for å få så ensartede bestemmelser for 

prøvereglene som mulig. 

FS ønsker nedsatt et utvalg med 1 medlem fra henholdsvis Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen, Ettersøksutvalget og 1 medlem som representerer områdeklubbene som 

får mandat til å gjennomføre revisjonen. 

Forbundsstyret har blitt kontaktet med kommentarer på at det er noe sprik mellom 

Fellesbestemmelsene i Jaktprøveregler for elghund – bandhund og Jaktprøveregler for 

elghund – løshund. Etter en gjennomgang og samstilling av fellesbestemmelsene kan ikke FS 

se at det er noen vesentlige forskjeller, kun avvik som er tilpasset den enkelte prøveform.  

Det kan se ut som at de påpekte forskjellene baserer seg på de gamle fellesbestemmelsene der 

kommentarene til fellesbestemmelsene kom i egen avsnitt bak fellesbestemmelsene. 

Noen av forskjellene som er kommet baserer seg på championatkrav og er ikke en del av 

fellesbestemmelsene. Disse championatkravene er forankret i RS gjennom vedtak. 

Championatkrav i likhet med jaktprøveregler er låst i tre-års perioder og vedtatte endringer 

gjøres først gjeldende fra det tidspunkt championatkravene åpnes for revidering (1.1.2016) 

Kjell Kruke legger frem innstilling til vedtak. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret trekker saken og dets innhold. 

Forbundsstyret skal følge tett regelverket som blir gjeldende fom. 1.1.16. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 93.15 Saker til behandling av Representantskapsmøtet 2016 

 

 Saker til behandling av Representantskapsmøtet 2016 

 

3 X CK SOM GRUNNLAG FOR N UCH 

Saksutredning: 

FS foreslår primært at kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende 

spisshunder skal endres til tre certifikatkvalitetspriser (CK) oppnådd i Norge under tre 

forskjellige dommere. Subsidiært foreslås at alle hunder som oppnår certifikatkvalitet (CK) i 

brukshundklasse tildeles CERT og at kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes uendret. 

Øvrige krav beholdes uendret. 

Bakgrunnen for forslaget er at når en hund oppnår CK så er den av dommeren vurdert til å 

være av certifikatkvalitet. Hvilken hund som får CERT blant de som har oppnådd CK er ofte 

knyttet til små variasjoner og preferanser som er uten relevant betydning. Konsekvensen av 

dagens krav er at vi får færre utstillingschampioner enn populasjonens kvalitet skulle tilsi. 

 

Den viktigste motivasjon for å merittere hundene både med hensyn på bruk og eksteriør er 

avl. At hundene får den meritteringen som de rettmessig fortjener er derfor viktig, da dette har 

betydning for hvilke hunder som vil bli brukt i avlssammenheng og det gir et mer korrekt 

bilde av rasens kvalitet. 

Sammen med tidligere endringer vil denne endringen gjøre at de norske kravene til 

utstillingschampionat for våre raser i større grad samsvarer med de svenske kravene. Dette 

vurderes som en stor fordel for avlsarbeidet, da det gjør at grunnlaget for et 

utstillingschampionat er tilnærmet det samme uavhengig av om det er norsk eller svensk. 

 

Det ble for noen år tilbake tatt initiativ for å få implementert tilsvarende regelendring.  

 Avlsutvalgene gjorde i fellesskap en henvendelse til FS for å få dette gjennomført.  

 RS vedtok på sitt møte 18. april 2009, RS.sak 11.4, med 63 mot 22 stemmer å fremme 

en endring overfor NKK «…slik at alle hunder i brukshundklasse som oppnår CK 

skulle tildeles CERT». Dette er foreløpig stoppet i NKK, men søknaden ligger der 

fortsatt. 

 

Vedtak: 

1. RS 2016 vedtar å søke NKK om å implementere følgende endinger som grunnlag 

for tittelen NUCH. 

For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan 

raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder: 

c. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, 

endres til: Tre ganger certifikatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre 

forskjellige dommere. Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 mnd eller 

senere. Premiene skal være oppnådd etter at hunden er jaktprøvepremiert.  

d. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk 

Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK 
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oppnås før fylte 24 mnd må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 

24 mnd eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen. 

 

Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. 

punkt c) og d) over. 

 

RS-Sak: 

REVIDERING AV JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND 

Forbundsstyret ga Bandhund-komitéen oppdrag å gjennomføre en revisjon av gjeldende 

Jaktprøveregler for elghund – bandhund som kunne legges frem for Representantskapet i 

2016 for behandling. 

Bandhund-komitéen har gjennomført revisjon av regelverket og foretatt høring på sitt forslag 

ute i områdeklubbene.  

De innspill som kom fra områdeklubbene er innarbeidet i forslaget. 

 

Av vesentlige endringer er følgende å påpeke: 

 Vekttall for prestasjonsmoment 1, oppførsel ved søk etter elg, er hevet fra 1 til 2. 

 Vekttall for prestasjonsmoment 3, oppførsel ved innpåstilling av elg, er redusert fra 3 

til 2. 

 I moment 5, sporing, er kravet lagt nært opp til kravet som ligger i Fersksporprøven. 

 

Det er videre lagt vekt på å forsøke å gi en beskrivelse av poengene fra og med 7 til og med 

10. 

 

For at forslaget til reviderte skal kunne leses og forstås bedre, er det gjeldende regelverket 

sammenstilt mot forslaget til revidert i 2 kolonner. Dette kommer før det endelige omforente 

forslaget til reviderte Jaktprøveregler for elghund – bandhund. 

 

Ved behandling av RS-sak 11.3.12, innføring av nye løshund-regler, ble det fra daværende 

bandhund-komite ytret et sterkt ønske om samme registreringsplattform for løs- og bandhund-

prøver. 

Bandhund-prøvene foreslås derfor registrert i samme registreringsløsning som løshund-

prøvene. 

Som en del av dette arbeidet legges det fra 01.01.2017 til rette for innføring av skogskort også 

for bandhund-prøver. 

Innføring av skogskort blir nå foreslått slik at prestasjonsmomentene blir synliggjort og 

dermed kan brukes som grunnlag for statistikk.  

Våre avlsutvalg kan da bruke tallgrunnlagene fra prøvene aktivt i avlsarbeidet, og resultatene 

vil ligge tilgjengelige for en fremtidig felles nordisk database. 

Registrering av alle prøvene i samme program, etter hvert også sporprøvene, gjør også 

produksjonen av Årboka enklere og rimeligere. 

Forbundsstyret ønsker derfor å bruke felles registreringsprogram for jakt- og sporprøver. 

 

 

http://www.nkk.no/
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Grunnlag for jaktprøvereglene: 

JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND 

 

 

Gjeldende prøvereglement Nytt forslag 

Klasseinndeling 

Det er ingen klasseinndeling på 

jaktprøve for elghunder. 

 

Klasseinndeling 

Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder. 

 

Generelt. 

Prøve på hjort likestilles med elg. 

Alle moment trenger ikke å bli 

bedømt på samme viltart. Reglene 

benevnes bare med elg 

 

Prøving på sett elg i terrenget. 

Det er ikke tillatt å stanse for å gå 

på elg man ser fra bil. Får man se 

elg ute i terrenget etter at prøven 

har startet, er det tillatt å gå på 

disse. 

 

Generelt 

Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort 

likestilles med elg.  

Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart. 

 Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser 

fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter at 

prøven har startet, er det tillatt å gå på disse. 

 Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/ 

prøvegruppa eller hunden skal få se elgen. 

 

Prøvemåte. 

Bandhunden skal føres i sele eller 

halsbånd på normal måte 

(pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). På 

en effektiv måte skal hunden 

lokalisere elgen i terrenget og føre 

jegeren fram til denne. Hunden 

skal tydelig vise at den arbeider 

for å finne elg. Den skal være 

taus, halsing tillates ikke under 

normale forhold. Den skal ikke 

dra så hardt i bandet at den peser 

eller hoster. Totalt sett skal den ta 

seg fram i terrenget på en 

stillferdig måte. Den bør som 

regel ikke følge ferske elgspor 

slavisk, men arbeide med høyt 

hode for om mulig å få overvær av 

elgen. Den skal kunne benytte vær 

og terreng fornuftig for derved å 

kunne utnytte lukt, syn og hørsel. 

Blir hunden i tvil om hvor den har 

elgen, skal det være tillatt for fører 

å lede den tilbake i vinden for ikke 

å værstøkke, før man går fram på 

nytt. Hunden skal markere tydelig 

når elgen er i nærheten. Det er 

ingen feil om den går forbi elg når 

den har direkte vær av annen elg. 

Prøvemåte 

Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd 

(pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). 

Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg. 

Den skal ta seg fram i terrenget på en stillferdig og 

effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når 

elgen er i nærheten for deretter å føre jegeren fram til 

denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at 

den peser eller hoster. Halsing tillates ikke under 

normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som regel 

ikke følge ferske spor i sitt søk, men arbeide med høyt 

hode for om mulig å få overvær av elgen. Den skal 

kunne benytte vær og terreng fornuftig for derved å 

kunne utnytte lukt, syn og hørsel. Blir hunden i tvil om 

hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede 

den tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går 

fram på nytt. Det er ingen feil om den går forbi elg når 

den har direkte vær av annen elg. 

Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent 

fersksporprøve fremlegges før prøvestart, og denne 

poengsum benyttes i moment 5 - sporing. 
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Prøven kan også avholdes på 

snødekt mark, men da må 

godkjent sporprøvebevis 

fremlegges før prøvestart, og 

denne poengsum benyttes i 

moment 5 - sporing. 

 

Prøvetid. 

Effektiv prøvetid skal være 

minimum 6 timer. Forlengelse av 

prøvetiden kan skje i de tilfeller 

der hunden er i ”elgarbeid ” og 

ligger an til premiering eller 

forhøyelse av premiegrad. Prøven 

avsluttes uansett når det påbegynte 

elgarbeidet, utover 6 timer, er 

avsluttet. Max effektiv prøvetid er 

7 timer. 

Kaffepause kan medregnes som 

effektiv prøvetid hvis hunden 

under denne registrerer elg eller 

adferd etter elg. 

Prøvetid 

Effektiv prøvetid skal være minimum 6 timer. Denne 

tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer 30 

minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av 

effektiv prøvetid. Hundefører kan før prøven starter 

bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne. 

Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller 

hunden er i ”elgarbeid ” og ligger an til å oppnå 

premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven 

avsluttes uansett når det påbegynte elgarbeidet, utover 6 

timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer. 

Pausen kan medregnes som effektiv prøvetid hvis 

hunden under denne registrerer elg eller adferd etter elg. 

Dersom prøvegruppen velger å forflytte seg i 

prøveterrenget med bil eller lignende, skal ikke denne 

tiden tas av effektiv prøvetid. 

Skyting. 

Hvis prøven foregår i jakttiden på 

elg, og det foreligger tillatelse til 

felling, kan dommeren bestemme 

om det skal medbringes for elgjakt 

godkjent gevær og ammunisjon, 

hvem som i tilfelle skal bære og 

bruk dette, samt når det skal 

brukes. Under ingen omstendighet 

skal det felles elg for prøvehund 

før den først er prøvet i alle 

momenter. Ved skyting iakttas 

alle nødvendige sikkerhetsregler. 

Fjernes 

Bedømmelse. 

Jaktprøvereglene er laget for 

normale og gode prøveforhold. 

Dersom forholdene er spesielt 

vanskelige, for eksempel 

styrtregn, vindstille og varmt, må 

dette tas med i dommerens 

vurdering. 

Hunden bedømmes kun ut fra de 

fakta dommeren med sikkerhet har 

iakttatt. Dommeren skal hele tiden 

vurdere hundens egenskaper og 

anvendbarhet som medhjelper 

under jakt på elg i verdige former. 

Aspirant, elev eller kjentmann 

Bedømmelse 

Jaktprøvereglene er laget for normale og gode 

prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre og 

terreng), er spesielt vanskelige, må dette tas med i 

dommerens vurdering.  

 Hunden skal kun bedømmes ut fra de 

observasjoner dommeren med sikkerhet har 

iakttatt. 

 Dommeren skal hele tiden vurdere hundens 

egenskaper og anvendbarhet som medhjelper 

under jakt på elg i verdige former.  

 Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser 

kan tas med i vurderingen.  

 

Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeide og 
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sine iakttakelser kan tas med i 

vurderingen. Enkelte ganger kan 

dommeren komme i tvil om 

tolkningen av hundens 

prestasjoner. Slik tvil skal komme 

hunden til gode. 

dommer er sikker på at elgen var der, skal alle momenter 

dømmes som fullprøvd. 

Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme 

prøve for å oppnå 10 eller 9 i et moment, men i 

utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold 

samt elgtetthet må her tas med i vurderingen. 

Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen 

varierer, må dette vurderes ved poengsetting.   

Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om 

tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil skal 

komme hunden til gode. 

Halsing/Boff. 

I utgangspunktet er halsing 

diskvalifiserende under en 

jaktprøve for bandhunder. Halser 

hunder under arbeid med elg, skal 

den diskvalifiseres, og tildeles 0 

poeng i alle moment, uansett 

hendelsesforløp eller situasjon. I 

helt spesielle situasjoner kan en 

begrenset halsing godtas, dette er 

dommerens vurdering. (Eks. 

unghund under 24 mnd), blir 

skremt ved medværsstøkk av elg, 

(kort avstand og mye støy), samt 

store rovdyr. 

Halsing/Boff 

I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en 

jaktprøve for bandhunder.  

 Halser hunden under arbeid med elg, skal den 

diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle moment. 

 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg 

på kort avstand og med mye støy, samt kontakt 

med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en 

begrenset halsing/boff godtas.  

Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da. 

 

Rovdyr. 

Ved kontakt med rovdyr og 

hunden viser redsel, bør man om 

mulig skifte terreng. Dommer bør 

her være varsom med å straffe 

hunden. 

Rovdyr 

Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man 

skifte terreng. Dommer skal ikke straffe hunden for 

dette.  

 

 

Prestasjonsmoment                        

Poengskala           Vekttall 

1. Oppførsel ved søk etter elg                     

0 - 10                1 

2. Evnen til å finne elg                                

0 - 10                3 

3. Oppførsel når den stiller innpå 

elg          0 - 10                3 

4. Oppførsel framfor/ved syn av 

elg           0 – 10               2 

5. Sporing                                                    

0 - 10               1 

Sum max. prestasjonspoeng = 100 

 

Prestasjonsmoment Poengskala Vekttall 

1. Oppførsel ved søk etter 

elg 

0 – 10 2 

2. Evnen til å finne elg 0 – 10 3 

3. Oppførsel når den stiller 

innpå elg 

0 – 10 2 

4. Oppførsel framfor/ved 

syn av elg 

0 – 10 2 

5. Sporing 0 – 10 1 
 

Poengsetting: 

10                                Helt 

fullkomment 

9                                  Særdeles 

godt 

Poengsetting 

10 Helt fullkomment 6-

5 

Brukbart 

9 Særdeles godt 4-

3 

Måtelig, ikke helt 

uten verdi 
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8                                  Meget godt 

7                                  Godt 

6-5                               Brukbart 

4-3                               Måtelig, 

ikke helt uten verdi 

2-1                               Dårlig, helt 

verdiløst 

0   Hunden ikke prøvet i 

momentet 

8 Meget godt 2-

1 

Dårlig, helt 

verdiløst 

7 Godt 0 Hunden ikke prøvd 

imomentet 
 

1. Oppførsel ved søk etter elg. 

Hunden skal være utholdende og 

tydelig vise at den arbeider bevisst 

for å finne elg under hele 

prøvetiden. Den skal kunne 

benytte vind og terreng fornuftig. 

Det er en stor fordel om hunden 

trekker opp på forhøyninger i 

terrenget, for derved å utnytte 

lukt, syn og hørsel. Det er feil om 

hunden trekker for hardt i bandet 

eller vimser fra side til side. 

 

Karakterskala: 

10-9 Hunden arbeider målbevist 

for å finne elg, hele  

        prøvetiden, den benytter vind 

og terreng på en  

        fullkommen/særdeles 

fornuftig måte, og går lett i 

bandet. 

        Samarbeider 

fullkomment/særdeles godt med 

sin fører. 

8-7   Hunden benytter vind og 

terreng på en fornuftig måte.  

        Den er litt tung i bandet uten 

å bråke 

6-5  Hunden benytter vind og 

terreng på en brukbar måte, men 

        er for tung i bandet. Søker 

mest etter spor, noe vimsete. 

        Viser noe for stor interesse 

for annet vilt. 

4-3  Hunden er lite flink til å 

benytte seg av terreng og vær. 

        Den viser stor interesse for 

annet vilt. Hunden er alt for 

        tung i bandet og samarbeider 

for dårlig med sin fører. 

2-1  Hunden benytter seg dårlig av 

vær og terreng. Samarbeider 

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg. 

Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og 

målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele 

prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et 

akseptabelt tempo og en stillferdig framferd. Den skal 

kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv 

måte. Det er derfor en stor fordel at den trekker opp på 

forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser 

på en best mulig måte. Det er feil om hunden vimser fra 

side til side. 

 

Poengskala: 

10 Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele 

prøvetiden for å finne elg. Den benytter vind og 

terreng på en fullkommen måte etter dagens 

forhold. Den går lett, men bestemt i bandet og 

tar hensyn til terreng og vegetasjon i sin 

framferd.  

Hunden viser rutine og samarbeider 

fullkomment med sin fører. 

9 Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele 

prøvetiden, den benytter vind og terreng på en 

særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. 

Samarbeider særdeles godt med sin fører. 

8 Hunden benytter vind og terreng på meget god 

måte.  Den viser stor jaktlyst, men bruker sine 

krefter noe unødvendig uten at den er tung i 

bandet. 

7 Hunden benytter vind og terreng på god måte, 

men blir styrt en del av sin fører. Dette går ut 

over hundens selvstendige arbeid. 

6-5 Hunden benytter vind og terreng på en brukbar 

måte, men er for tung i bandet. Søker mest etter 

spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse 

for annet vilt. 

4-3 Hunden er måtelig flink til å benytte seg av 

terreng og vær. Den viser stor interesse for annet 

vilt. Hunden er alt for tung i bandet og 

samarbeider for dårlig med sin fører. 

2-1 Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng. 

Samarbeider dårlig med sin fører. Den er svært 

tung i bandet. 
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        Dårlig med sin fører. Den er 

svært tung i bandet. 

0      Hunden ikke prøvet i 

momentet. 

0 Hunden ikke prøvd i momentet. 
 

2. Evnen til å finne elg. 

Når hunden har funnet fersk 

adferd etter elg, skal den utnytte 

terreng og vind fornuftig. Hunden 

bør i rett tid forlate sporet og gå på 

overvær for derved å kontrollere 

det hele på en mer effektiv måte. 

Blir hunden i tvil om hvor den har 

elgen, skal det være tillatt for fører 

å lede hunden tilbake i vinden for 

ikke å værstøkke før man går fram 

på nytt. Momentet skal ikke 

bedømmes før en har funnet fram 

til elg. For å gå høyere enn 6 i 

dette moment, må dommer være 

sikker på at elgen var der. 

Dommer må i dette moment ta 

hensyn til vær og terreng ved 

vurdering av hundens 

prestasjoner. Enkelte ganger kan 

et kort overværsarbeid også være 

svært bra. Eks. terreng, vær m.m. 

Hunden skal primært finne elg på 

overværsarbeid. Under vanskelige 

værforhold kan det også godtas at 

hunden finner elg ved hjelp av syn 

og hørsel. Det skal nevnes i 

kritikken ca. avstand på 

overværsarbeidet. 

 

Karakterskala: 

10-9  Hunden er 

fullkommen/særdeles flink til å 

finne elg, 

         benytter vind og terreng på 

en utmerket måte, er lett og 

         fin i bandet, og  samarbeider 

utmerket med sin fører.   

         Fullkomment/særdeles godt 

overværsarbeid. 

8 – 7  Hunden benytter vind og 

terreng på en fornuftig måte. 

          Den er flink til å finne elg. 

Godt til meget godt 

          overværsarbeid, er ikke 

avhengig av spor under vanlige  

          jaktforhold. 

Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg. 

Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for 

elg eller atferd etter elg. Når hunden markerer eller har 

funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og 

vind fornuftig. Den bør i rett tid forlate sporet og gå på 

overvær for derved å kontrollere det hele på en mer 

effektiv måte. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, 

skal det være tillatt for fører å lede hunden tilbake i 

vinden før man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i 

dette moment, må dommer være sikker på at elgen var 

der. Dommer må ta hensyn til vær og terreng i 

vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan 

et kort overværsarbeid også være svært bra. Hunden skal 

primært finne elg på overværsarbeid, men under svært 

vanskelige værforhold kan det også godtas at hunden 

finner elg ved sporing og bruk av andre sanser. Det skal 

alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er 

dommer sikker på at elgen var der anses momentet som 

fullprøvd. Elg som ses av prøvegruppen uten at hunden 

er i elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, skal ikke 

være med i bedømmingen. 

 

Poengskala: 

10 Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst 

arbeid. Den benytter vind og terreng på en 

fullkommen måte. Den arbeider rolig og 

kontrollert i bandet, og samarbeider utmerket 

med sin fører. Finne elg ved både korte og lange 

overværsarbeid når forholdene ligger til rette for 

det. 

9 Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den 

benytter vind og terreng på en utmerket måte, er 

lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket 

med sin fører. Særdeles gode overværsarbeid. 

8 Hunden benytter vind og terreng på en meget 

god måte. Den er flink til å finne elg. Meget 

godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor 

under vanlige jaktforhold. 

7 Hunden benytter vind og terreng på en god 

måte. Den er flink til å finne elg. Godt 

overværsarbeid, er noe avhengig av spor under 

ellers gode jaktforhold. 

6-5 Hunden viser brukbare evner til å finne elg 

under vanlig gode jaktforhold, men er for tung i 

bandet og foretar seg ting som ikke er så 

ønskelig. Vimser noe, viser noe interesse for 

annet vilt. 
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6 – 5 Hunden viser brukbare evner 

til å finne elg under vanlig  

         Gode jaktforhold, men er for 

tung i bandet og foretar seg  

         ting som ikke er så ønskelig. 

Vimser noe, viser noe  

         interesse for annet vilt. 

4 – 3 Hunden er ikke flink til å 

finne elg. Benytter været og 

         Terrenget på en for dårlig 

måte under gode jaktforhold.  

        Interesserer seg for mye av 

annet vilt når den arbeider 

        med elg. 

2 – 1 Hunden har store problemer 

med å finne elg. Vil helst 

         jakte på alt annet. Er svært 

urolig og lite samarbeidsvillig 

         med sin fører. Viljen til å 

jakte på elg hele dagen er ikke 

         til stede. 

0       Hunden ikke prøvet i 

momentet. 

4-3 Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter 

været og terrenget noe dårlig under gode 

jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet 

vilt når den arbeider med elg. 

2-1 Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært 

urolig og lite samarbeidsvillig med sin fører. 

Viljen til å jakte på elg er ikke til stede. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 
 

3. Oppførsel når den stiller inn 

på elg. 

På en meget stillferdig og bestemt 

måte skal hunden lede 

prøvegruppen fram, og tydelig 

markere hvor elgen står. Det skal 

bedømmes strengt om hundens 

oppførsel fører til at elgen støkkes. 

Dommer må være sikker på at det 

er elg hunden har arbeidet med. Er 

hunden bedømt i moment 2 skal 

den som regel også bedømmes i 

moment 3 og 4, men det er ikke 

sikkert den er fullprøvet, - husk å 

få med dette i konklusjonen. 

 

Karakterskala: 

10 – 9  Hunden beveger seg rolig 

og stille, den markerer 

            tydelig hvor elgen står. På 

hundens adferd må 

            fører/dommer kunne se når 

de nærmer seg elgen. 

8 – 7    Meget fin oppførsel. 

Tydelig markering ikke helt 

            stillferdig på grunn av for 

stor iver. 

6 – 5    Brukbar oppførsel. 

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn 

på elg. 

På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede 

prøvegruppen fram, og tydelig markere hvor elgen står. 

Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører 

til at elgen støkkes. Dommer må være sikker på at det er 

elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i 

moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment 

3 og 4, men det er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette 

skal nevnes i konklusjonen. Hunder som vurderes som 

ikke fullprøvd, skal gis maks 6 poeng. 

 

Poengskala: 

10 Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den 

markerer tydelig hvor elgen står. Den stanser 

når trekken forsvinner og venter til den er 

tilbake før den på nytt avanserer. På hundens 

adferd skal det være lett for fører/dommer å se 

når de nærmer seg elgen. Hunden skal stoppe 

og klart vise prøvegruppen hvor den står. 

9 Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den 

markerer tydelig hvor elgen står. På hundens 

adferd skal det være lett for fører/dommer å se 

når de nærmer seg elgen.  

8 Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen 

befinner seg. 

7 Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er 

ikke tillatt. 
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Markerer at det er elg i nærheten  

            men har vansker med å 

lokalisere den. Er litt for tung i 

            bandet i sin iver med å 

komme frem. 

4 – 3    Hunden markerer at det er 

elg i nærheten men oppfører  

            seg slik at elgen støkkes. 

Er alt for tung i bandet. Er 

             usikker og bråkete. 

2 – 1    Hunden har store 

problemer med å markere elg. Er 

            urolig og bråkete i skogen. 

Dette fører til at elgen støkkes. 

0         Hunden ikke prøvet i 

momentet. 

6-5 Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i 

nærheten, men har vansker med å lokalisere 

den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å 

komme frem. 

4-3 Hunden markerer at det er elg i nærheten, men 

oppfører seg slik at elgen støkkes. Er alt for 

tung i bandet. Er usikker og bråkete. 

2-1 Hunden har store problemer med å markere elg. 

Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører til at 

elgen støkkes. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 
 

4. Oppførsel framfor/ved syn av 

elg. 

Når hunden får se/lokalisert elg, 

skal den forholde seg taus og 

rolig. Dommeren må forvisse seg 

om at det er elg hunden har 

arbeidet med. For at hunden skal 

oppnå topp poeng i momentet, må 

den være like rolig når dyr går ut. 

Elgen skal her støkkes, hvis den 

ikke går ut, for at hunden kan 

tildeles 10 –9 i momentet. For å gi 

10 – 9 poeng må dommer være 

sikker på at hunden har sett elgen. 

Hunden kan tildeles 1. pr selv om 

ikke hunden har sett elgen. 

Dommer må se elgen. Det er feil 

om hunden hele tiden trekker i 

bandet eller rykker (vanskeliggjør 

skudd). Moderat piping kan 

tolereres kun etter at elgen har gått 

ut. Momentet kan ikke bedømmes 

på elg som prøvegruppen får se, 

uten at hunden er i elgarbeid. I 

tilfeller der elgen trekker inn i vær 

for hunden må dommer kunne 

bruke skjønn. Det er tillatt å 

berøre hunden under prøving 

foran elg, men den skal også 

prøves selvstendig for å oppnå 

topp poeng (10-9). Fører har ikke 

adgang til å løfte hunden for at 

den skal få se elgen. 

 

Karakterskala: 

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av 

elg. 

Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen 

får se, uten at hunden er i elgarbeid, det vil si i sporings- 

eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å 

løfte hunden for at den skal få se elgen. 

Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den 

forholde seg taus og rolig. Dommeren må forvisse seg 

om at det er elg hunden har arbeidet med. For at hunden 

skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like 

rolig når dyr går ut. Elgen skal støkkes hvis den ikke går 

ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker 

på at hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1. 

premie selv om ikke den har sett elgen, men dommer 

skal ha må sett elgen. Moderat piping kan tolereres kun 

etter at elgen har gått ut.  

I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må 

dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre hunden 

under prøving foran elg, men den skal også prøves 

selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i momentet.  

 

Poengskala: 

10 Hunden skal se elgen og være rolig og taus. 

Hunden skal være like rolig etter at elgen har 

gått ut. Fullkommen oppførsel. 

9 Hunden har en fullkommen oppførsel framfor 

dyr, men er noe urolig etter at elgen har gått ut. 

Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god 

oppførsel. 

8 Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir 

noe urolig når elgen har gått ut.  Hunden støttes 

av fører. Meget god oppførsel. 

7 Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette 

forstyrrer for mye. 

God oppførsel. 
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10 – 9  Hunden ser elgen og er 

rolig og taus. Muligheter til å  

            skyte elg uten å ta hensyn 

til vegetasjonsforholdene.  

            Hunden like rolig etter at 

elgen har gått ut.  

            Fullkommen/særdeles fin 

oppførsel. 

8 – 7   God eller meget god 

oppførsel. Blir noe urolig når 

elgen 

           Har gått ut, uten at det 

forstyrrer jeger. Moderat piping 

           godtas kun etter at elgen 

har gått ut. 

6 – 5   Brukbar oppførsel. Hunden 

er noe for urolig, trenger 

           mye hjelp av fører for å 

holde seg i ro. Blir urolig når  

           elgen har gått ut. 

4 – 3   Hunden er alt for urolig, 

trekker hardt i bandet og 

           Vanskeliggjør skudd. 

2 – 1   Hunden bråker slik at elgen 

støkkes straks den får  

           se/lokalisere den. 

0        Hunden ikke prøvet i 

momentet. 

6-5 Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av 

fører for å holde seg i ro. Brukbar oppførsel. 

4-3 Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet 

og vanskeliggjør skudd. 

2-1 Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den 

får se/lokalisere den. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Sporing. 

Hunden skal spore i 30 min 

sammenhengende på samme 

dyr/gruppe. Den må ikke trekke i 

bandet på en slik måte at et 

stillferdig samspill mellom hund 

og fører uteblir. Den bør som 

regel ikke følge ferske elgspor 

slavisk, men arbeide med høyt 

hevet hode for om mulig å få 

overvær av elgen. Terreng, 

vindforhold, føreforhold samt 

sporenes alder må her vurderes. 

Ønsker hundefører å avlegge 

sporprøvebevis under prøven, må 

en huske at sporet skal være minst 

en time gammelt (husk på reglene 

for NKKs fersksporprøve) Hvis 

vindforholdene (vind i ryggen) og 

sporenes alder er vanskelig, kan 

det aksepteres slavisk sporing. 

Med slavisk sporing menes: Hund 

som sporer med lavt hode under 

Prestasjonsmoment 5: Sporing.  

Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under 

jaktprøven skal sporet være minst en time gammelt.  

 Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent 

som fersksporprøve ettersøk, men den må i 

tillegg registreres som egen prøve (eget ref.nr.). 

 Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke 

sporingen som fersksporprøve ettersøk. 

 

Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I 

bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs regelverk for 

fersksporprøver brukes. 

 

 Hunden skal villig ta sporet og på en 

overbevisende måte følge dette i 30 minutter.  

 Sporingen skal foregå på samme dyr.  

 Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor 

eller ved bruk av overvær går av for å sjekke 

terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre 

sporingen på det opprinnelige dyret.  

 Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et 

stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir. 
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vanlige gode værforhold. 

 

 

 

 

 

 

Karkterskala: 

10– 9   Fullkommet/særdeles god 

sporing på overvær i 30 min. 

            Er bestemt og vil tydelig 

fullføre sporingen med 

            særdeles god kontroll av 

sporet og terrenget rundt seg. 

8 – 7   God eller meget god 

sporing i 30 min. Har god kontroll 

            på sporet og følger med 

meget godt rundt seg med alle 

           sanser. Utreder eventuelle 

tap effektivt. 

6 – 5   Brukbar sporing men er for 

slavisk. Trenger noe hjelp av 

           fører. 

4 – 3   Vil spore, men mister 

sporet etter noen minutter. Må ha 

           hjelp av fører. 

2 – 1   Mister sporet umiddelbart, 

eller vil ikke spore. 

0         Hunden ikke prøvet i 

momentet. 

 Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt 

medfølgende skytter.  

 Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og 

tamdyr under sporing. 

  

Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må 

vurderes i forhold til den måten hunden arbeider på.  

 

Poengskala: 

10 Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er 

bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i 

et behagelig tempo og med fullkommen 

kontroll av sporet og terrenget rundt seg. Den 

bør spore med høyt hevet hode der sporet går 

mot været for om mulig å få overvær av elgen. 

9 Særdeles god sporing i minimum 30 min. 

Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og 

samarbeid mellom hund og fører er særdeles 

godt. Kan godkjennes for ettersøk. 

8 Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, 

konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og 

samarbeid mellom hund og fører er meget godt. 

Markerer for tap og utreder dette. Kan 

godkjennes for ettersøk. 

7 God sporing i minimum 30 min. Tempo, 

tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte 

og samarbeid mellom hund og fører er godt. 

Trenger noe hjelp av fører ved tap eller må 

føres tilbake til opprinnelig dyr. Kan 

godkjennes for ettersøk. 

6-5 Kan ikke godkjennes for ettersøk. 

4-3 Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, 

har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig eller 

vimsete eller mangler evnen til å utrede tap. 

Kan ikke godkjennes for ettersøk. 

1-2 Manglende vilje eller evne til å ta og følge 

sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går eller 

føreren mangler forståelse av hundens arbeid. 

Kan ikke godkjennes for ettersøk. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet.0 

 
 

Premiering 

Felles for alle premiegrader er at 

hunden må oppnå minst 7 poeng i 

sporing. 

 

Til 1. premie som bandhund 

kreves minst 75 poeng 

sammenlagt. Hunden må oppnå 

minst 7 poeng i alle moment. 

Premiering ved 1-dags prøve 

Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd 

minst 7 poeng i sporing. 

 

Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng 

sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i alle 

moment. Dommer må ha sett elgen. 

Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng 

sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment og 
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Dommer må ha sett elgen. 

Til 2. premie som bandhund 

kreves minst 65 poeng 

sammenlagt. Hunden må være 

bedømt i alle moment og ha 

oppnådd min. 6 poeng i moment 

2. 

Til 3. premie som bandhund 

kreves minst 50 poeng 

sammenlagt. Hunden må være 

bedømt i alle moment. 

 

For prøve på snø gjelder tidligere 

godkjent sporprøvebevis. 

 

Krav til premiering ved 2-

dagers prøve bandhund. 

1. premie. Hunden må gå til 

premiering begge dagene og 

oppnå 1.premie en av dagene. Det 

er tilstrekkelig at hunden er prøvet 

i sporing den første dagen. 

Poengsummen den da oppnår i 

momentet benyttes også som 

poengsum i momentet den andre 

dagen. Hvis hundefører ønsker det 

kan hunden prøves i momentet 

begge dager. Har hundefører først 

sagt at han ønsker poengsetting i 

momentet skal det bedømmes og 

settes poeng. Det er da ikke lov å 

benytte poeng fra dagen før. 

2. premie. Hunden må gå til 

premiering begge dager. 

Minimum 2. premie en av dagene. 

3. premie. Hunden må gå til 

premiering begge dager. 

ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2. 

Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng 

sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment. 

 

 

 

 

 

Premiering ved 2-dagers prøve 

Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene 

dagen og minst 3.premie den andre dagen.  

Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene 

dagen og 2. eller 3.premie den andre dagen. 

Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge 

dager. 

 

Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 

den første dagen kan denne poengsummen benyttes også 

i momentet den andre dagen.  Hvis hundefører ønsker 

det kan hunden prøves i momentet begge dager. Har 

hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing dag 2, 

skal det bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng 

fra dagen før. 

 

 

 

 

 

 

FS sitt forslag til RS-2016 

 

JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND - BANDHUND 

 

Klasseinndeling 

Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder. 

 

Gjennomføring av prøven 
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Generelt 

Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort likestilles med elg.  

Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart. 

 Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget 

etter at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse. 

 Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/ prøvegruppa eller hunden skal få se 

elgen. 

 

Prøvemåte 

Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd (pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). 

Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg. Den skal ta seg fram i terrenget på en 

stillferdig og effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i nærheten for 

deretter å føre jegeren fram til denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den 

peser eller hoster. Halsing tillates ikke under normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som 

regel ikke følge ferske spor i sitt søk, men arbeide med høyt hode for om mulig å få overvær 

av elgen. Den skal kunne benytte vær og terreng fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn 

og hørsel. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede den 

tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går fram på nytt. Det er ingen feil om den går 

forbi elg når den har direkte vær av annen elg. 

Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent fersksporprøve fremlegges før 

prøvestart, og denne poengsum benyttes i moment 5 - sporing. 

 

Prøvetid 

Effektiv prøvetid skal være 6 timer. Denne tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer 

30 minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av effektiv prøvetid. Hundefører kan før 

prøven starter bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne. 

Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller hunden er i ”elgarbeid” og ligger an til å 

oppnå premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes uansett når det påbegynte 

elgarbeidet, utover 6 timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer. Pausen kan 

medregnes som effektiv prøvetid hvis hunden under denne registrerer elg eller adferd etter 

elg. Dersom prøvegruppen velger å forflytte seg i prøveterrenget med bil eller lignende, skal 

ikke denne tiden tas av effektiv prøvetid. 

 

 

Bedømmelse 

Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre 

og terreng), er spesielt vanskelige, må dette tas med i dommerens vurdering.  

 

 Hunden skal kun bedømmes ut fra de observasjoner dommeren med sikkerhet har 

iakttatt. 

 Dommeren skal hele tiden vurdere hundens egenskaper og anvendbarhet som 

medhjelper under jakt på elg i verdige former.  

 Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen.  

 

Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeid og dommeren er sikker på at elgen var der, 

skal alle momenter dømmes som fullprøvd. 

Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme prøve for å oppnå 10 eller 9 i et 

moment, men i utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold samt elgtetthet må her 

tas med i vurderingen. 

Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen varierer, må dette vurderes ved 

poengsetting.   
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Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil 

skal komme hunden til gode. 

 

Halsing/Boff 

I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en jaktprøve for bandhunder.  

 Halser hunden under arbeid med elg, skal den diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle 

moment. 

 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg på kort avstand og med mye støy, 

samt kontakt med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en begrenset halsing/boff 

godtas.  

Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da. 

 

Rovdyr 

Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man skifte terreng. Dommer skal ikke 

straffe hunden for dette. 

  

Prestasjonsmoment Poengskala Vekttall 

1. Oppførsel ved søk etter elg 0 – 10 2 

2. Evnen til å finne elg 0 – 10 3 

3. Oppførsel når den stiller innpå elg 0 – 10 2 

4. Oppførsel framfor/ved syn av elg 0 – 10 2 

5. Sporing 0 – 10 1 

 

Poengsetting 

10 Helt fullkomment 6-5 Brukbart 

9 Særdeles godt 4-3 Måtelig, ikke helt uten verdi 

8 Meget godt 2-1 Dårlig, helt verdiløst 

7 Godt 0 Hunden ikke prøvd i momentet 

 

 

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg. 

Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg 

under hele prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et akseptabelt tempo og en 

stillferdig framferd. Den skal kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte. 

Det er derfor en stor fordel at den trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte 

sine sanser på en best mulig måte. Det er feil om hunden vimser fra side til side. 

 

 

Poengskala: 

10 Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele prøvetiden for å finne elg. Den 

benytter vind og terreng på en fullkommen måte etter dagens forhold. Den går lett, 

men bestemt i bandet og tar hensyn til terreng og vegetasjon i sin framferd.  

Hunden viser rutine og samarbeider fullkomment med sin fører. 

9 Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele prøvetiden, den benytter vind og 

terreng på en særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. Samarbeider særdeles godt 

med sin fører. 

8 Hunden benytter vind og terreng på meget god måte.  Den viser stor jaktlyst, men 

bruker sine krefter noe unødvendig uten at den er tung i bandet. 

7 Hunden benytter vind og terreng på god måte, men blir styrt en del av sin fører. Dette 

går ut over hundens selvstendige arbeid. 

6-5 Hunden benytter vind og terreng på en brukbar måte, men er for tung i bandet. Søker 
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mest etter spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse for annet vilt. 

4-3 Hunden er måtelig flink til å benytte seg av terreng og vær. Den viser stor interesse for 

annet vilt. Hunden er alt for tung i bandet og samarbeider for dårlig med sin fører. 

2-1 Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng. Samarbeider dårlig med sin fører. Den 

er svært tung i bandet. 

 

Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg. 

Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for elg eller atferd etter elg. Når hunden 

markerer eller har funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og vind fornuftig. Den 

bør i rett tid forlate sporet og gå på overvær for derved å kontrollere det hele på en mer 

effektiv måte. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede 

hunden tilbake i vinden før man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i dette moment, må 

dommer være sikker på at elgen var der. Dommer må ta hensyn til vær og terreng i 

vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan et kort overværsarbeid også være 

svært bra. Hunden skal primært finne elg på overværsarbeid, men under svært vanskelige 

værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved sporing og bruk av andre sanser. Det 

skal alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er dommer sikker på at elgen var 

der anses momentet som fullprøvd. Elg som ses av prøvegruppen uten at hunden er i 

elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, skal ikke være med i bedømmingen. 

 

Poengskala: 

10 Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst arbeid. Den benytter vind og terreng 

på en fullkommen måte. Den arbeider rolig og kontrollert i bandet, og samarbeider 

utmerket med sin fører. Finne elg ved både korte og lange overværsarbeid når 

forholdene ligger til rette for det. 

9 Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den benytter vind og terreng på en utmerket 

måte, er lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket med sin fører. Særdeles gode 

overværsarbeid. 

8 Hunden benytter vind og terreng på en meget god måte. Den er flink til å finne elg. 

Meget godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under vanlige jaktforhold. 

7 Hunden benytter vind og terreng på en god måte. Den er flink til å finne elg. Godt 

overværsarbeid, er noe avhengig av spor under ellers gode jaktforhold. 

6-5 Hunden viser brukbare evner til å finne elg under vanlig gode jaktforhold, men er for 

tung i bandet og foretar seg ting som ikke er så ønskelig. Vimser noe, viser noe 

interesse for annet vilt. 

4-3 Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter været og terrenget noe dårlig under 

gode jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet vilt når den arbeider med elg. 

2-1 Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært urolig og lite samarbeidsvillig med sin 

fører. Viljen til å jakte på elg er ikke til stede. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på elg. 

På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig 

markere hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen 

støkkes. Dommer må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt 

i moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den 

er fullprøvd. Dette skal nevnes i konklusjonen. Hunder som vurderes som ikke fullprøvd, skal 

gis maks 6 poeng. 

 



 

Side 25 av 44 

 

Poengskala: 

10 Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. 

Den stanser når trekken forsvinner og venter til den er tilbake før den på nytt 

avanserer. På hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer 

seg elgen. Hunden skal stoppe og klart vise prøvegruppen hvor den står. 

9 Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. På 

hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer seg elgen.  

8 Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen befinner seg. 

7 Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er ikke tillatt. 

6-5 Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i nærheten, men har vansker med å 

lokalisere den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å komme frem. 

4-3 Hunden markerer at det er elg i nærheten, men oppfører seg slik at elgen støkkes. Er 

alt for tung i bandet. Er usikker og bråkete. 

2-1 Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette 

fører til at elgen støkkes. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av elg. 

Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i 

elgarbeid, det vil si i sporings- eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å løfte 

hunden for at den skal få se elgen. 

Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må 

forvisse seg om at det er elg hunden har arbeidet med.  

For at hunden skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like rolig når dyr går ut. 

Elgen skal støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker 

på at hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie selv om ikke den har sett elgen, 

men dommer skal ha sett elgen. Moderat piping kan tolereres kun etter at elgen har gått ut.  

I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må dommer bruke skjønn. Det er tillatt å 

berøre hunden under prøving foran elg, men den skal også prøves selvstendig for å oppnå 10 

eller 9 i momentet.  

 

 

 

Poengskala: 

10 Hunden skal se elgen og være rolig og taus. Hunden skal være like rolig etter at 

elgen har gått ut. Fullkommen oppførsel. 

9 Hunden har en fullkommen oppførsel framfor dyr, men er noe urolig etter at elgen 

har gått ut. Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god oppførsel. 

8 Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe urolig når elgen har gått ut og må 

støttes av fører. Meget god oppførsel. 

7 Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette forstyrrer for mye. God oppførsel. 

6-5 Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av fører for å holde seg i ro.  

Brukbar oppførsel. 

4-3 Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør skudd. 

2-1 Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får se/lokalisere den. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 

Prestasjonsmoment 5: Sporing.  
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Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under jaktprøven skal sporet være minst en time 

gammelt.  

 Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent som fersksporprøve ettersøk, men 

den må i tillegg registreres som egen prøve (eget ref.nr.). 

 Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke sporingen som fersksporprøve ettersøk. 

 

Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs 

regelverk for fersksporprøver brukes. 

 

 Hunden skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge dette i 30 minutter.  

 Sporingen skal foregå på samme dyr.  

 Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor eller ved bruk av overvær går av for å 

sjekke terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre sporingen på det opprinnelige 

dyret.  

 Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og 

fører uteblir. 

 Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter.  

 Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og tamdyr under sporing. 

 

Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må vurderes i forhold til den måten hunden 

arbeider på.  

 

Poengskala: 

10 Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er bestemt, men stillferdig og fullfører 

sporingen i et behagelig tempo og med fullkommen kontroll av sporet og terrenget 

rundt seg. Den må spore med høyt hevet hode der sporet går mot været for om mulig 

å få overvær av elgen. 

9 Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, 

arbeidsmåte og samarbeid mellom hund og fører er særdeles godt. Kan godkjennes 

for ettersøk. 

8 Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte 

og samarbeid mellom hund og fører er meget godt. Markerer for tap og utreder dette. 

Kan godkjennes for ettersøk. 

7 God sporing i minimum 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, 

arbeidsmåte og samarbeid mellom hund og fører er godt. Trenger noe hjelp av fører 

ved tap eller må føres tilbake til opprinnelig dyr. Kan godkjennes for ettersøk. 

6-5 Kan ikke godkjennes for ettersøk. 

4-3 Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for 

hissig eller vimsete eller mangler evnen til å utrede tap. Kan ikke godkjennes for 

ettersøk. 

1-2 Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet 

går eller føreren mangler forståelse av hundens arbeid. Kan ikke godkjennes for 

ettersøk. 

0 Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 

 

 

Premiering ved 1-dags prøve 

Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd minst 7 poeng i sporing. 
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Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 

poeng i alle moment. Dommer må ha sett elgen. 

Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i 

alle moment og ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2. 

Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i 

alle moment. 

 

Premiering ved 2-dagers prøve 

Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene dagen og minst 3.premie den andre 

dagen.  

Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene dagen og 2. eller 3.premie den andre 

dagen. 

Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge dager. 

 

Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 den første dagen kan denne 

poengsummen benyttes også i momentet den andre dagen.  Hvis hundefører ønsker det kan 

hunden prøves i momentet begge dager. Har hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing 

dag 2, skal det bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng fra dagen før. 
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RS-SAK VEDTEKTSENDRING: 

FORSLAG OM ENDRING AV §3-5 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER I 

LOVER FOR NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 

Forbundsstyret (FS) ønsker følgende endringer av § 3-5 Representantskapets oppgaver i 

Lover for Norske Elghundklubbers Forbund og legger frem følgende forslag for behandling 

av Representantskapsmøtet 2016. 

Bakgrunn for forslaget er at FS har mottatt flere innspill fra tillitsvalgte i organisasjonen 

omkring roller og funksjoner som er nedfelt i gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers 

Forbund under §3-5 Representantskapets oppgaver.  

Iht. Lover for Norske Elghundklubbers Forbund § 3-3 Representantskapsmøtet 9. avsnitt, har 

forslaget vært ute i områdeklubbene for uttale, frist 20.11.15. 

FS mottok få tilbakemeldinger fra områdeklubbene, de som kom inn var støtte til 

endringsforslaget. 

Ønskede endringer i § 3-5 Representantskapets oppgaver er merket rødt. 

Den endelige forslagsteksten ligger nederst. 

 

Endring i avsnitt 7: 
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomitéen, 

Valgkomiteén, Fullmaktskomitéen, eller noen av de faste FS-oppnevnte utvalgene. 

Avsnitt 8, uendret. 

Nytt avsnitt 9: 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for 

områdeklubb på RS. 

Avsnitt 9 blir nytt avsnitt 10 

Avsnitt 10 blir nytt avsnitt 11 

Avsnitt 11 blir nytt avsnitt 12. 

 

Ny tekst i § 3-5 Representantskapets oppgaver blir iht. forslaget: 

 

§ 3-5 Representantskapets oppgaver 

RS oppgaver er å behandle: 

 godkjennelse av representantenes fullmakter  

 konstituering av møtet 

 oppnevne tellekorps 

 oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet 

 Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og Kontrollkomiteens erklæring 

 Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning 

 Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent 

 Forbundsstyrets budsjett 
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 forslag til lovendringer 

 forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, handlingsplaner og andre saker som 

forelegges av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, eventuelt oppløsning av 

områdeklubber tilsluttet NEKF. 

 innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-møte, hvoretter RS velger: 

 Representantskapets Ordfører og Viseordfører for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset 

antall ganger 

 Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger 

 Forbundsstyrets nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS 

for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger 

 Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem samt valg av leder - kan 

gjenvelges et ubegrenset antall ganger.  Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg.  

Varamedlemmet velges for 1 år. 

 Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem.   Valgkomiteen velges for 3 år og 

rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, det 3. året sitter medlemmet som leder. 

Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år. 

 1 revisor for 1 år 

Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av Valgkomité og områdeklubbene.   

Bare de kandidater som rettidig er foreslått av Valgkomiteen eller områdeklubb kan på RS 

foreslås valgt, men kun på de plasser de er foreslått til.  Valgkomiteen har mulighet til å 

fravike fra dette, men kun i de tilfeller hvor det ikke finnes flere lovlige framsatte kandidater.  

For å være valgbar må medlemskontingent for det foregående år være betalt. 

Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen områdeklubb får mer enn 1 

styremedlem.  RS bør tilstrebe en geografisk spredning av styremedlemmer/varamedlemmer. 

Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer.  Dog slik at velges 

leder i en områdeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører eller Viseordfører eller som 

medlem til Lov- og Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens styre og klubbens 

nestleder overtar. 

RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen, 

Valgkomiteen, Fullmaktskomiteen, Bandhundkomitéen, Løshundkomitéen eller i noen av 

avlsutvalgene. 

NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av Lov- og Kontrollkomite, 

Valgkomite eller Fullmaktskomité, men kan velges til andre komitéer og utvalg. 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for 

omådeklubb på RS 
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I fall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, kan RS i samme møte velge 

tillitspersoner til de nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandidater har vært 

fremmet på fastsatt vanlig måte. 

RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete avgrensede oppdrag.  RS eller 

Forbundsstyret gir disse sitt mandat. 

Styret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS.  Saker kan ikke realitetsbehandles, men 

uttalelser kan avgis. 
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RS-SAK EVALUERING AV LØSHUNDREGLENE 

I RS sak nr 11.3.12 ble det gjort følgende vedtak vedrørende de fremlagte Nordiske 

jaktprøvereglene: 

« NKKs jaktprøveregler for elghunder, løshund, vedtas i den form de nå foreligger. Reglene 

implementeres fra og med prøvesesongen 2013» 

Videre ble det i RS sak 11.10.14 gjort følgende vedtak: 

«NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghundunion med målsetting om å lage en 

felles avlsdatabase som integreres mot respektive lands kennelklubbers databaser. Valg av 

database bør være baser på tidligere utarbeidede og utprøvde løsninger, og innenfor 

økonomisk forsvarlige rammer» 

I forkant av RS-13 hadde regelutkastet vært på høring hos områdeklubbene i flere etapper. 

Norge har nå dømt etter disse reglene i 3 sesonger. Finland har brukt reglene i 4 sesonger. 

Sverige var med på å utforme reglene og gikk i utgangspunktet inn for å ta reglene i bruk, 

men på grunn av formalfeil ble reglene ikke implementert i den Svenske Kennelkubben. Etter 

dette har Sverige dømt etter sine 13- moments regelverk. Svenskene, gjennom Nordisk 

Elgunion, jobber nå med å tilpasse sine regler til de Nordiske reglene. Før jul 2015 foreligger 

det et utkast som er veldig likt de Nordiske jaktprøvereglene. Utkastet har 10 moment, alle 

moment har samme vekttall som de Nordiske, og alle moment omhandler test av de samme 

egenskapene. I forhold til de Nordiske reglene er det følgende «ikke helt uvesentlige» 

forskjeller: 

- Moment 1: Sverige ønsker å dele moment 1 i a) Tempo og b) Søk   

Tempo har vekttall 0 og Søk vekttall 1,5  Tabellen er lik de Nordiske reglene unntatt 

«Søksturer med snitt over 30 min» som skal gi 5 poeng, og «Uttak første søksturen» 

som alltid skal gi 5 poeng. 

- Moment 3: 10 poeng på 90 minutt og 9 poeng på 60 minutt 

- Moment 5: Det er påhengeligheten i den beste losen som skal telle. Ikke sammenlagt 

på flere loser. 

- Moment 6: Noe endringer på tekst og krav til ett gjentak mindre. 

- Moment 10: Sverige ønsker å dele opp momentet i a) Samarbeid (x0,5) og b) Lydighet 

(x0,5) 

Mye av innholdet er det samme som i de Nordiske reglene, men blant annet så ønsker 

Svenskene at hund som kontakter PG minst 2 ganger etter 90 min los skal ha 10 poeng 

i samarbeid. Dette er litt motsatt av det vi ønsker. 

- Premiekrav: 1.premie: minst 90 minutter fast los på samme dyregruppe, 2.premie 60 

minutt og 3.premie minst 30 minutt. 

Det er altså «svært lite» som skiller det Svenske forslaget fra de Nordiske reglene vi dømmer 

etter. Spørsmål er nå hvor stor forskjell som kan aksepteres, men likevel kunne kalles felles 

regler. Det som jo er viktig er datagrunnlaget for å kunne foreta granskning og indeksering. 

Det Svenske forslaget er allerede innenfor hva datagrunnlag angår. 
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Reglene vil bli drøftet på møte i NÄU (Nordisk Elghundunion) i Sverige i slutten av januar 

2016 og da vil også veien videre bli lagt. RS vil selvsagt få en grundig redegjørelse for status i 

saken. Om det kommer opp vesentlige endringer i regler og fremdrift vil dette bli ettersendt 

områdeklubbene. 

På samme møtet i NÄU i januar blir også arbeidet med felles database startet. 

Landene i et samarbeid kan ikke vedta justeringer hver for seg. RS har vedtatt å gå inn på 

reglene og RS blir nå invitert til å stadfeste prosedyre for endringer av reglene i fremtiden. 

I Norge er det Løshund-komiteen som har det daglige arbeid med regelverket. Det er avholdt 

møter rundt reglene og innspill fra områdeklubbene må samkjøres slik at Norges ønsker på 

eventuelle endringsforslag fremføres i NÄU. 

Forslaget som fremmes her er i tråd med den infoen som FS sendte ut på ettervinteren 2015. 

Vedtak: 

1. Norske Elghundklubbers Forbund er en del av det Nordiske samarbeidet på elghunder, 

herunder tilsluttet felles Nordiske jaktprøveregler for løshund. 

2. Evaluering av jaktprøvereglene må på denne bakgrunn skje etter følgende prosedyre: 

a. Løshund komitéen innhenter forslag på endringer fra områdeklubbene. 

b. Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag og 

oversender disse til behandling i Forbundsstyret. 

c. Forbundsstyret, gjennom Nordisk Elghundunion, jobber for å implementere 

endringsforslagene i de felles nordiske jaktprøvereglene. 

d. Dersom Forbundsstyret finner det nødvendig bringes endringsforslagene frem for 

RS 
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RS.SAK 11.3.15 NY BEHANDLING 

I denne saken ble det gjort vedtak på en tekstformulering som var uønsket, følgende 

vedtakstekst ble vedtatt, uønsket formulering er markert med gult. 

 

 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere.  

Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.  

Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø.  

Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

 

FS fremsetter endringsforslag iht. ønsket tekst for behandling på RS 2016: 

 

Vedtak: 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere.  

Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.  

Kun en av de tellende 1-dagsprøvene kan tas på snø.  

På tellende 2-dagersprøve skal momentet sporing være prøvd.   

Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 
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RS-SAK MEDLEMSKONTINGENT 

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017 

 

 

RS skal hvert år fastsette hvilken andel av områdeklubbenes medlemskontingenten til NKK 

som skal tilfalle NEKF. For 2016 er andelen fastsatt til kr 175,-  

NKK har vedtatt at grunnkontingenten, altså til NKK skal stige med kr 30,- 

FS mener at det er naturlig at andel medlemskontingent til NEKF også blir hevet noe. Dette 

sett fra et økonomisk ståsted, men også ut fra at aktivitetsnivået er høyt, og 

medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden. 

 

FS sin innstilling til RS: 

 

Vedtak: 

RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til kr. 195,00  

 

RS-Sak: 

REGISTRERINGSNEKT FOR NORSK ELGHUND SORT 

 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Norsk Elghund Sort er en liten rase, det var registrert 1156 individer i Norge i 2014. I 

forbindelse med FoU prosjektet er det utarbeidet status for rasen NES. I den forbindelse ser 

AUNES at rasen har en stor utfordring i forbindelse med innavl. Resultater her viser at det er 

en tydelig nedgang i variasjonen mellom individer for hvor innavlet disse er. Dette betyr at 

det stadig vil bli vanskeligere i finne individer som ikke er så mye i slekt med hverandre. NES 

har en gjennomsnittelig økning i innavl på 0,8 % per generasjon, det anbefalte er 0,5%. For 

sterk selektering av avlsdyr og bruk av populære hanner, vil lett føre til at for få hunder blir 

brukt i avl. En sterk seleksjon fører igjen til redusert genetisk variasjon i rasen, noe som kan 

føre til en genetisk flaskehals. Resultatet vil kunne bli innavlsproblematikk i leddene bak 

matadorene og det kan føre til økt forekomst av blant annet arvelige defekter. Et viktig 

virkemiddel mot dette er å ha fokus på hvor mange avkom en hannhund kan få. Intensjonen 

med registreringsnekt er å redusere den gjennomsnittlige økningen i innavlsgraden per 

generasjon ved å hindre at for mange hunder er i nær slekt med hverandre. 

 

Vedtak: 

Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klubb (NKK) om å innføre 

registreringsnekt for hvor mange avkom som kan registreres etter samme hund født etter nådd 

40 avkom før parringstidspunktet, for rasen Norsk Elghund Sort.  

Det kan gis dispensasjon for bruk av hanner som har nådd grensen på 40 avkom på grunn av 

spesielt gode arveegenskaper, nedfrosset sæd fra hanner kan også brukes, dette krever 

godkjenning jfr. tidligere vedtak i NKK.  
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Saksnr.. Sakstittel 

FS.sak 94.15 Saker fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

 

 Saker fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort  

 

 

Saksutredning: 

Følgende saker er oversendt fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort til behandling/vedtak i 

Forbundsstyret. Utredningene for den enkelte sak ligger i saksdokumentene. 

 

1. Forslag til Rasespesifikk avlsstrategi for Norsk Elghund Sort 

2. Sædlagring for de norske hunderasene 

3. Registreringsnekt for Norsk Elghund Sort 

4. Kriterier for avlshundliste for tisper 

5. Tillegg til 20 % HD regelen avlshund – hannhundlisten 

6. Avskriterier – dispensasjoner 

7. Tillegg til avlsanbefalinger vedrørende øyesykdommer for NES 
 

 

FORSLAG TIL RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI FOR NORSK ELGHUND SORT 

 

Dokumentet «Forslag til rasespesifikk avlsstrategi for Norsk Elghund Sort» er lagt ut under 

Norsk Elghund Sort på nettsiden 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 
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SÆDLAGRING FOR DE NORSKE HUNDERASENE 

 

Utfordringer populasjons størrelse og innavl for rasen Norsk Elghund Sort 

Norsk Elghund Sort er en liten rase, det var registrert 1156 individer i Norge i 2014. I 

forbindelse med FoU prosjekter er det utarbeidet status for rasen NES. I den forbindelse ser vi 

at rasen har en stor utfordring i forbindelse med innavl. Resultater her viser at det er en 

tydelig nedgang i variasjonen mellom individer for hvor innavlet disse er. Dette betyr at det 

stadig vil bli vanskeligere i finne individer som ikke er så mye i slekt med hverandre. NES har 

en gjennomsnittlig økning i innavl på 0,8% per generasjon, det anbefalte er 0,5% 

AUNES ser nå på løsninger for dette; registreringsnekt for rasen Norsk Elghund Sort, ordning 

med godkjente parringer med dispensasjon fra avlskriteriene m.m. 

Det er essensielt at avlsbredden for NES øker. Det er i den forbindelse ønskelig at flere yngre 

individer skal avles på mot for tung avl på enkelte høyt premierte individer. 

Selv med disse tiltakene, er det nødvendig å sikre gener for fremtiden, av hunder som tidligere 

har vist å gi friske avkom med de egenskaper som er ønsket i rasen. Per i dag er det ikke kjent 

om det er bevart sædprøver fra NES. NKK og Norsk genressurssenter hadde tidlig 1990-tallet 

arbeid med å bygge opp en sædbank for langtidslagring av sæd av de norske hunderasene i 

samarbeid med de respektive raseklubbene. Sist gang det var aktivitet i dette prosjektet var i 

2008-2010. Det ble den gang lagret prøver fra Haldenstøver, Lundehund, Hygenhund og 

Dunker. 

 

AUNES ønsker at Forbundsstyret ser på mulighetene for å få i gang et slikt samarbeid igjen. 

Det er ønskelig at en så liten rase som NES – har sædprøver lagret fra ca. 20 hunder, som kan 

komme i bruk hvis rasen skulle oppleve en krise, eller som materiale man kan ta inn i avl når 

prøvene er f. eks 8 år eller eldre. 

Eventuelle kombinasjoner med et slikt materiale tenkes behandlet og godkjent av AUNES i 

samarbeid med hunde-eiere, etter utarbeidede kriterier. 

Hvis Norsk Genressurssenter evnt skal bidra med finansiering til et slikt arbeid igjen, har 

Landbruksdirektoratet søknadsfrist 01.02.2016.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 
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REGISTRERINGSNEKT FOR NORSK ELGHUND SORT (SE OGSÅ RS-SAKER) 

 

Sak 10/15  Registreringsnekt for rasen Norsk Elghund Sort 

 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Norsk Elghund Sort er en liten rase, det var registrert 1156 individer i Norge i 2014. I 

forbindelse med FoU prosjektet er det utarbeidet status for rasen NES. I den forbindelse ser 

AUNES at rasen har en stor utfordring i forbindelse med innavl. Resultater her viser at det er 

en tydelig nedgang i variasjonen mellom individer for hvor innavlet disse er. Dette betyr at 

det stadig vil bli vanskeligere i finne individer som ikke er så mye i slekt med hverandre. NES 

har en gjennomsnittelig økning i innavl på 0,8% per generasjon, det anbefalte er 0,5%. For 

sterk selektering av avlsdyr og bruk av populære hanner, vil lett føre til at for få hunder blir 

brukt i avl. En sterk seleksjon fører igjen til redusert genetisk variasjon i rasen, noe som kan 

føre til en genetisk flaskehals. Resultatet vil kunne bli innavlsproblematikk i leddene bak 

matadorene og det kan føre til økt forekomst av blant annet arvelige defekter. Et viktig 

virkemiddel mot dette er å ha fokus på hvor mange avkom en hannhund kan få. Intensjonen 

med registreringsnekt er å redusere den gjennomsnittlige økningen i innavlsgraden per 

generasjon ved å hindre at for mange hunder er i nær slekt med hverandre. 

 

Innstilling 

AUNES ønsker at Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klubb om å innføre 

registreringsnekt for hvor mange avkom som kan registreres etter samme hund født etter nådd 

40 avkom før parringstidspunktet, for rasen norsk elghund sort. Det kan gis dispensasjon for 

bruk av hanner som har nådd grensen på 40 avkom på grunn av spesielt gode arveegenskaper, 

nedfrosset sæd fra hanner kan også brukes, dette krever godkjenning jfr. tidligere vedtak i 

NKK.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 

Registreringsnekt for Norsk Elghund Sort oversendes som RS-sak fra Forbundsstyret til 

Representantskapsmøtet 2016 for behandling. 
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KRITERIER FOR AVLSHUNDLISTE FOR TISPER 

 

Sak 11/15 Kriterier for avlshund - tispelisten NES 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Etter en evaluering og gjennomgang av avlshundlisten for tisper, har AU NES fattet vedtak 

om endringer i kriterier for å stå på avlshundlisten – tispelisten. 

 

Innstilling til vedtak:  

 Andel avkom med kjent HD status: Når en avlstispe når 15-20 avkom, skal 

minimumsgrense for røntgede avkom ligge på 20%. I det tilfelle en avlshund har mer 

enn 1 kull skal prosenten fordeles på minimum 2 kull. Når en tispe først har oppnådd 

20% HD rtg avkom som beskrevet, er det ingen restriksjoner for videre avl. 

 Beregning av antall avkom: Informasjon om antall avkom hentes fra DogWeb. I de 

tilfeller  avkom av en eller annen grunn ikke har blitt 12 mnd/død før 12 mnd – regnes 

disse ikke med i beregningsgrunnlaget for 20% HD rtg avkom for en avltispe. Det er 

tispe-eier selv som må innhente informasjon vedrørende dette (og underrette AUNES) 

– da dette ikke kommer frem i DogWeb. Slik vil man få korrekte antall avkom å regne 

HD rtg % ut i fra. 
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TILLEGG TIL 20 % HD REGELEN AVLSHUND – HANNHUNDLISTEN 

 

Sak 11/15 Tillegg til 20% HD regelen avlshund - hannhundlisten 

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Viser til FS.sak 35.15.4 (AUNES ak 4/15). ”Når en hannhund når 15-20 avkom, skal 

minimumsgrense for røntgede avkom ligge på 20%. I de tilfellene en avlshund har mer 

enn 1 kull skal prosenten fordeles på minimum 2 kull”. Det en ønskelig med en videre 

presisiering av 20% regelen  for HD rtg avkom per hannhund.  

 

Innstilling 

 Når en hannhund først har oppnådd 20% HD rtg avkom som beskrevet, er det ingen 

restriksjoner for videre avl.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 
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AVSKRITERIER – DISPENSASJONER 

 

Sak 13/15 Kategori 1 og 2 parringer 

 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Norsk Elghund Sort er en liten rase, det var registrert 1156 individer i Norge i 2014. I 

forbindelse med FoU prosjektet er det utarbeidet status for rasen NES. I den forbindelse ser 

AUNES at rasen har en stor utfordring i forbindelse med innavl. Resultater her viser at det er 

en tydelig nedgang i variasjonen mellom individer for hvor innavlet disse er. Dette betyr at 

det stadig vil bli vanskeligere i finne individer som ikke er så mye i slekt med hverandre. NES 

har en gjennomsnittelig økning i innavl på 0,8% per generasjon, det anbefalte er 0,5%. For 

sterk selektering av avlsdyr og bruk av populære hanner, vil lett føre til at for få hunder blir 

brukt i avl. En sterk seleksjon fører igjen til redusert genetisk variasjon i rasen, noe som kan 

føre til en genetisk flaskehals. Resultatet vil kunne bli innavlsproblematikk i leddene bak 

matadorene og det kan føre til økt forekomst av blant annet arvelige defekter. Avlsutvalget 

ønsker å fremme følgende tiltak for å videre øke avlsbredden i rasen NES. 

Innstilling 
Avlsutvalget kan heretter godkjenne kombinasjoner til parringer med følgende avlskriterier. 

 Begge avlshundene må være premiert på utstilling med minimum G - good. 

 En av hundene må være premiert på jaktprøve. 

 Begge hunder må være HD fri – A eller B. Samlet HD indeks skal være  205%. 

Øvre grense for innavl er som tidligere  4. 

 Parringer/kull etter disse kriteriene blir omtalt som kategori 2 parringer / kull. 

 Parringer/kull etter avlsutvalgets avlskriterier (hvor begge hunder oppfyller 

kriteriene) blir heretter omtalt som Kategori 1 parringer/kull. 

 Det skal søkes AUNES om parringsgodkjenning for både kategori 1 og kategori 2 

kombinasjoner. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 
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TILLEGG TIL AVLSANBEFALINGER VEDRØRENDE ØYESYKDOMMER FOR NES 

 

Sak 14/15 Tillegg til Avlsanbefalinger vedrørende øyesykdommer for NES 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

Det vises til FS.sak 52/15,( AUNES innstilling til vedtak 14/15), det er behov for ytterligere 

presisering av avlsanbefalinger vedrørende øyesykdommer for NES..  

 

Innstilling 
Foreldredyr som i kombinasjon har gitt arvelige øye sykdommmer hos avkom, kan brukes 

videre i avl, men begge dyr må øyelyses og øyelyseattest kan ikke være eldre enn 1 år. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Avlsutvalget for NES sin innstilling i ovennevnte vedlegg. 
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Saksnr.. Sakstittel 

FS.sak 95.15 Egmont-saken, forberedelser til rettsak og etterarbeid 

 

2. Egmont-saken, forberedelser til rettsak og etterarbeid 
 

Saksutredning: 

Leder la frem status i Egmont-saken og likeledes informasjon omkring forestående rettsak 9. 

og 10.12.15. 

 

Vedtak: 

Intet 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 96.15 Hedmark Elghundklubb – Søknad om NM Bandhund 2016 

 

 Hedmark Elghundklubb – Søknad om NM Bandhund 2016 

Saksutredning: 

Forbundet har mottatt søknad fra Hedmark Elghundklubb om å være arrangør av NM 

Bandhund i 2019.  

Det vises til søknadsbrev, i tillegg til foreløpig program for Elgfestivalen, samme tid og 

samme stad.  

Vedtak: 

Søknaden fra Hedmark EHK om arrangement og økonomisk støtte innvilges. 
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Saksnr.. Sakstittel 

FS.sak 97.15 Eventuelt 

 

 Eventuelt 

 FOU prosjektet  

- Det ble gitt en orientering om FOU-Prosjektet og om de økonomiske sidene ved dette. 

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2016, og NEKF må ta stilling til hvordan 

prosjektresultater skal publiseres, hvordan de skal brukes, og hvordan en skal forholde 

seg til en eventuell forlengelse/ nye etterprosjekt. 

- FS slår i alle fall fast at publisering av resultater fra prosjektet kun skal publiseres på 

NEKF sine egne medier, dvs på NEKF sin hjemmeside, eller i medlemsbladet 

«Elghunden». 

 Aksjonsliste 

FS har vedtatt at det skal utarbeides en aksjonsliste der pågående og behandlede saker 

føres opp med status. Dette har kommet i gang, men har ikke blitt fulgt opp til de siste 

møtene i FS. Denne listen er viktig for den daglige drift av forbundet, og må ajourføres og 

legges frem for FS på hvert møte. 

 


