
PROTOKOLL FRA DET 31. ORDINiERE
REPRESENTANTSKAPSMOTE

INORSKEELGHUNDKLUBBERSFORBUND
LORDAG 12. APRIL 2008

RICA HELL HOTEL, STJORDAL.

Ordf0rer Arne Sandin apnet RS-m0tet 2008 og overlot sa ordet til forbundsleder Oddbj0ffi
Skauerud som 0nsket aIle velkommen. Forsamlingen :eret deretter medlemmer som har gatt
bort det siste aret med ett minutts stillhet.

RS - sak 1.08
GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER

Fullmaktskomiteen registrerte 77 stemmeberettigede RS-delegater. Av disse m0ter 9
gjennom fullmakter.

RS - sak2.08
GODKJENNING AV INNKALLING

RS - sak3.08
GODKJENNING AV SAKSLISTE

RS - sak 4.1.08
VALG AV PROTOKOLLF0RER
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RS - sak 4.2.08
VALG AV TELLEKORPS

Ordf0rer fremmet fig. forslag:
Grete Bjerke, Anders Auen og Bj0rnar Raudajoki

RS - sak 5.08
VALG AV TO PERSONER TIL A UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Ordf0rer fremmet fig. forslag:
Bj0rn Ivar Krabbesund og Arne V. Sommerstad.

RS - sak 6.08
LOV - OG KONTROLLKOMITEENS ERKLiERING

Leder av kontrollkomiteen Knut Ole R0ed refererte erklreringen fra Lov- og
kontrollkomiteen 2007.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Erklceringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas tif etterretning.

VEDT AK: Erklreringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas til etterretning. Vedtaket var
enstemmig.

RS - sak 7.08
FORBUNDSSTYRETS ARSBERETNING

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets arsberetning godlgennes som Forbundsstyrets arsberetning
for 2007.

Ord til saken:
Forbundsstyreleder Oddbj0rn Skauerud refererte forbundsstyrets arsberetning.
Leif Skiaker
Ivar Horrigmo
Stein Briskeby
Jan Arne Berdal med ord til L0shundkomiteens arsberetning
Leif Skiaker med ord til Avlsutvalgets arsmelding

VEDTAK: Forbundsstyrets arsberetning godkjennes som Forbundsstyrets arsberetning for
2006. Vedtaket var enstemmig.
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RS - sak8.08
FORBUNDSSTYRETS ARSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2007, samt at
revisors beretning tas til etterretning.

Ord til saken:
Arnulf Losvrer
Ivar Horrigmo
Svenn- Tore Feet
Arild Visdal
Oddbj0ID Skauerud
Carsten Bakke
Leif Skiaker

VEDTAK: Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2007. Revisors
beretning tas til etterretning. Vedtaket var enstemmig.

RS - sak 9.08
FAST SETTING AV OMRADEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL
FORBUNDET

Ord til saken:
Arild Visdal

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Omradeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2009 setts til kr. 100.

VEDTAK: Omradeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2009 settes til kr. 100.
Vedtaket var enstemmig.

RS - sak 10.08
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2008

Forbundsstyret forslag til vedtak:
Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjett vedtas.

Ord til saken:
Arild Visdal
Ivar Horrigmo
Arild Visdal
Knut Thoresen
Arild Visdal
Oddbj0ID Skauerud
Arild Visdal
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VEDT AK: Forbundsstyrets framlagte forslag til budsj ett tas til etteretning. Vedtaket var
enstemmig.

RS - sak 11.1
SAK FRA FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret fremmer f01gende forslag til Representantskapsm0tet 2008
iht. FS.sak 54.07 RS-saker 2007 fra Forbundsstyret
(RS. 11-07 Forslag fra Telemark EHK vedr. avholdelse av RS annet hvert ar)

Saken har vrert dmftet i Forbundsstyret der lederen av Lov- og
Kontrollkomiteen har vrert til stede og gitt sine synspunkter. I utgangspunktet
er forslaget om a avholde Representantskapsm0te hvert annet ar er interessant
med tanke pa eventuelt a kunne spare reise- og oppholdskostnader, totalt en
0konomisk gevinst for Forbundet og omradeklubbene.
Men konklusjonen fra Forbundsstyret er at det ma likevel i aret mellom
avholdes formannsm0te/-er og m0ter i avlsutvalgene.
Reise- og oppholdskostnadene for disse m0tene viI na opp mot kostnadene for
et RS-m0te kombinert med nevnte m0ter.
Det som det ma sees pa er eventuelt a redusere tidsrommet for avholdelse av
RS og formannsm0ter med en dag/en ovematting.

Utover dette ser Lov- og Kontrollkomiteen og Forbundsstyret at a lage et
innhold i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund som viI kunne omhandle
og fa til en organisasjon som kan takle en avholdelse av RS hvert annet ar viI
bli sa omfattende og vanskelig at det ikke er tilradelig a sette i gang arbeidet,
dette med tanke pa bl.a.:

• Valg av tillitsmenn/-kvinner (lange valgperioder)
• Godkjenning av arsregnskap hvert ar
• Behandling av saker som kun kan godkjennes og vedtas av RS
• 0konomistyring

• Det sosiale samvreret mellom klubbenes representanter, Forbundsstyret
og avlsutvalgene

• Menings- og erfaringsutvekslingene mellom de ovennevnte
representanter.

Ord til saken:
Oddbj0m Skauerud
Ivar Horrigmo
Leif Skiaker
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Representantskapet i Norske Eighundklubbers Forbund avholder sitt
Representantskapsmme hvert ar etter gjeldende Lover for Norske
Eighundklubbers Forbund.

VEDTAK: Representantskapet i Norske Eighundklubbers Forbund avholder sitt
Representantskapsmme hvert ar etter gjeldende Lover for Norske
Eighundklubbers Forbund.

RS - sak 11.2
SAK FRA FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret fremmer f0lgende forslag til Representantskapsmmet 2008
iht. FS.sak 54.07 RS-saker 2006 fra Forbundsstyret:

LOVER
for

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997
med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005

og med endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006

Forbundsstyret foreslar for RS 2008 nye kulepunkt i § 12 Representantskapets
oppgaver,

• Valg av representanter til Norsk Kennel Klubs (NKK)
Representantskapsm0te, representasjon iht. til NKKs Lover.
Leder og nestleder i Norske Eighundklubbers Forbund skal velges og
resterende representanter med 2 vararepresentanter velges pa fritt
grunnlag
Representantene velges for ett ar om gangen.
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan velges som representanter fra NEKF.

• Fastsettelse av godtgj0relse til styret

Ord til saken:
Oddbj0m Skauerud
Ivar Horrigmo
Bj0m Ivar Krabbesund
Knut Juvet
Carsten Bakke
Knut Thoresen
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§12 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske Elghundklubbers
Forbund under "RS oppgave er a behandle" f'ar tilf0Yd f0lgende nye
ku1epunkter:

• Va1g av representanter ti1Norsk Kennel Klubs (NKK)
Representantskapsmme, representasjon iht. ti1NKKs Lover.
Leder og nestleder i Norske E1ghundklubbers Forbund skal ve1ges og
resterende representanter med 2 vararepresentanter velges pa fritt
grunnlag.
Representantene ve1ges for ett ar om gangen.
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan velges som representanter fra NEKF.

• Fastsette1se av godtgj0relse til styret

VEDTAK: §12 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske Elghundklubbers
Forbund under "RS oppgave er a behand1e" :fartilf0yd f0lgende nye
kulepunkter:

• Valg av representanter til Norsk Kennel Klubs (NKK)
Representantskapsm0te, representasjon iht. til NKKs Lover.
Leder og nestleder i Norske Elghundklubbers Forbund skal velges og
resterende representanter med 2 vararepresentanter velges pa fritt
grunnlag.
Representantene velges for ett ar om gangen.
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan velges som representanter fra NEKF.

• Fastsettelse av godtgj0relse til styret etter innstilling fra valgkomiteen.

RS - sak 11.3
SAK FRA FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret fremmer f0lgende forslag til Representantskapsm0tet 2008
iht. FS.sak 54.07 RS-saker 2007 fra Forbundsstyret

LOVER
for

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Vedtatt av Representantskapet 5.4 .1997
med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005

og med endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006
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Forbundsstyret foreslar for RS 2008 nytt punkt i Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund § 17 Forbundsstyrets oppgaver under FS oppgaver
er a:

Leder i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) oppnevnes til
NEKFs representant til Jakthunddivisjonen med nestleder i NEKF som
personlig vararepresentant. Andre Forbundsstyrerepresentanter kan
eventuelt oppnevnes.
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan oppnevnes som representanter fra NEKF.

Ord til saken:
Oddbj0ffi Skauerud

RS 2008 ved nytt punkt i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund § 17
Forbundsstyrets oppgaver under FS oppgaver er a:

Leder i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) oppnevnes til
NEKFs representant til Jakthunddivisjonen med nestleder i NEKF som
personlig vararepresentant. Andre Forbundsstyrerepresentanter kan
eventuelt oppnevnes
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan oppnevnes som representanter fra NEKF.

VEDTAK: RS 2008 ved nytt punkt i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund § 17
Forbundsstyrets oppgaver under FS oppgaver er a:

Leder i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) oppnevnes til
NEKFs representant til Jakthunddivisjonen med nestleder i NEKF som
personlig vararepresentant. Andre Forbundsstyrerepresentanter kan
eventuelt oppnevnes
Ingen som sitter i posisjoner i NKK sentralt eller i NKKs sine regioner
kan oppnevnes som representanter fra NEKF.

RS - sak 11.4
FORSLAG FRA AUST -AGDER ELGHUNDKLUBB

Aust-Agder Elghundklubbfremmer f0lgende forslag til
Representantskapsm0tet 2008
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Det foreslas f0lgende endring i gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers
Forbund:

• Lov- og Kontrollkomite pa 3 medlemmer og 1 varamedlem samt
valg av leder - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Hvert ar
er 1av komitemedlemmene pa valg. Varamedlemmet velges for 2
ar.

•. Loshundkomiteen velges pa Representanskapsmotet hvert are
Medlemmene kan vrere medlemmer av Loshundkomiteen i
maksimum 5 are
Valgkomiteen innstiller de kandidatene som
klubbene/valgkomiteen har foreslatt.

RS - sak 11.5
FORSLAG FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB

Gudbrandsdal Elghundklubb fremmer f0lgende forslag til
Representantskapsmmet 2008

LOVER
for

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Vedtatt av Representantskapet 5.4 .1997
med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005

og med endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006

Sekretariatet skal arbeide med daglig 10pende oppgaver, herunder RS,
forNEKF.
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Sekretariatet skal utf0re de daglige l0pende oppgaver pa vegne av og
for Norske Elghundklubbers Forbund, herunder Forbundsstyret.
Sekretariatet skal utf0re sine arbeidsoppgaver etter gjeldende Lover for
Norsk Kennel Klub, gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers
Forbund, gjeldende vedtak gjort i Representantskapsm0tet, gjeldende
vedtak gjort i Forbundsstyret og andre gjeldende direktiver og
instrukser.
Sekretariatet ledes av daglig leder etter egen arbeidsbeskrivelse fastsatt
av Forbundsstyret.
Forbundsstyret ansetter daglig leder

Ord til saken:
Leif Skiaker
Arild Visdal
Leif Skiaker
Trond Veskje

V EDT A K: Forbundsstyret finner Gudbrandsdal EHKs forslag
interessant. RS palegger Forbundsstyret a utrede saken og legge denne
frem for RS 2009.

RS - sak 11.6
FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET

NORSK KENNEL KLUBS JAKTPROVEREGLER FOR ELGHUNDER,
LOSHUND

L0shundkomiteen (LK) har pa vegne av Forbundsstyret gjennomf0rt en
gjennomgang og evaluering av innkomne forslag til eventuelle endringer av
NKK's jaktpf0veregler for elghunder, l0shund.
Forbundsstyret fremmer f0lgende forslag til RS 2008 med bakgrunn iLKs
vurderinger og uttale:

Det er flertall av omradeklubbene/medlemmene som ikke 0nsker endring av
pf0vereglene na, dette er basert pa st0frelsen (antall medlemmer) i klubbene
som har gitt tilbakemelding.
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Forbundsstyret fremmer derfor forslag til RS 2008 om at NKKs jaktpf0veregler
for elghunder, l0shund opprettholdes uendret i 2 nye pf0ve af.

Ord til saken:
Svenn-Tore Feet
Oddbj0ffi Skauerud
Knut Juvet
Arnulf Losvar
0yvind Bekkemoen
Ivar Horrigmo
Olav J0rstad

NKKs jaktpf0veregler for elghunder, l0shund opprettholdes uendret i 2 nye
pf0vear.

VEDTAK: NKKs jaktpf0veregler for elghunder, l0shund opprettholdes uendret i 2 nye
pf0vear.

RS - sak 11.7
FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET

NORSK KENNEL KLUBS JAKTPR0VEREGLER FOR ELGHUNDER,
L0SHUND
Gjelder L0shundkomiteens og Forbundsstyret presiseringer av
jaktpf0vereglene.

Under behandling av
RS - sak 11.03/07 SAK FRA 0STERDAL ELGHUNDKLUBB

I presiseringen av loshundreglene av 15. 5. 2006 - moment 1 - 6.
strekpunkt strykes ordet ikke slik at punktet far folgende ordlyd.
Soksturen som tiJrer til uttak skal tas med i beregningen av gjennomsnittlig
sok.

Det er registrert at det er sterke 0nsker blant oIDfadeklubbene om at det skal ga
tilbake til den opprinnelige presiseringen av NKKs jaktpf0veregler for elghund,
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10shund av 15.5.06 - moment 1,6. strekpunkt skal vrere gjeldende, dvs at ordet
IKKE panytt tas inn i strekpunkt 6 i Moment 1, slik at teksten blir :

Soksturen som lorer til uttak IKKE skal tas med i heregningen av
gjennomsnittlig sok.

RS - sak 11.8
FORSLAG FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB

Gudbrandsdal Eighundkiubb fremmer f0lgende forslag til
Representantskapsmmet 2008

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORAND RINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING
Begrunnelse:
Vi foreslar end ringer i gjennomsnittlig soksturer i minutter.
Soket skal vrere av en slik lengde at pmvegruppen kan flytte seg suksessivt
fram i terrenget uten at elg st0kkes. Soket skal heller ikke vrere sa vidt at
kontakten mellom hund og f0rer uteblir.

MOMENT 1. - S0K (X 2,0)

Med s0k menes at hunden er ute i terrenget og at det er sannsynlig at den s0ker
etter elg. Skalaen forutsetter at s0ket er raskt og maIbevisst Hvis ikke hunden
oppfyller kravet til et raskt og malbevisst s0k, trekkes 1-2 poeng forutsatt at
hunden oppnar minst 1 poeng etter at den er trukket.

Som oftest gjennomf0fer hunden flere s0ksturer f0r den fmner elg og
momentet skal bed0mmes etter gjennomsnittstiden for s0ksturene.
Sterkt avvikende s0kstur(er) skal ikke medregnes i gjennomsnittet, men
begrunnes i kritikken.
Har hunden kun ett sok i lopet av provetiden trekkes det ett til to poeng.

S0K POENGSETTES SLIK:
POENG

gjennomsnittlig s0k er pa 18 - 22 min. 10 p
gjennomsnittlig s0k er pa 15 -17 min. eller 23 - 30 min. 9 p
gjennomsnittlig s0k er pa 12 - 14 min. eller gjennomsnittlig s0k er over 30
min. S = 8p 8 p
gjennomsnittlig s0k er pa 10 - 11 min, eller hunden drar rett ut og har uttak i
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umiddelbar nrerhet like etter slipp
(for eks. 200 meter fra slippstedet etter 2 min.)==>K K=7p 7 P
gjennomsnittlig s0k er pa 6 - 9 min. 5-6 p
gjennomsnittlig s0k er pa 3 - 5 min. 3-4 p
gjennomsnittlig s0k er pa 0 - 2 min. Pr0Ven avsluttes etter 120 min. dersom
hunden ikke star i los 1-2 p
Hunden har ikke s0k. Pf0ven avsluttes etter 120 min. dersom hunden ikke star
ilos 0 P
Dersom hunden drar utenfor synsvidde umiddelbart etter slipp og den ikke
kommer inn til pr0Vegruppen fm uttak, skal s0ket bed0mmes etter skj0nn.
Skj0nnet skal ut0Ves slik at hunden ikke straffes i dette momentet som en
konsekvens av stor vilje/evne til a fInne elg raskt.
Hunden skal ikke kalles inn i sok, men det skal kommenteres om den er
koblingsbar.

S0ket skal om mulig pf0ves pa nytt etter los dersom dommer har sett for lite
f0r uttaket. Det b0r tas hensyn bade til f0ret og den tid som har gatt med til
elgarbeid (elgarbeid er pf0vens forl0P etter at e1g er funnet) nar nytt s0k skal
bed0mmes.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstaende
hende1sesforl0p skal det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette skal
begrunnes i skogsprotokollen.
FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
BEGRUNNELSE:
DET STRIDER MOT ALL SUNN FORNUFT A KALLE INN HUNDEN
FRA LOS F0R ELGEN ER ST0KT FORSIKTIG 1. GANG OG HUNDEN
HAR FATT GJENTAK.
HENSIKTEN MED ST0KKING ER EN MISL YKKET INNPASTILLING,
OG DA KALLER MAN IKKE INN HUNDEN F0RST UNDER NORMALE
FORHOLD UNDER JAKT HELLER. DET ER JO PRAKTISK JAKT SaM
ER UTGANGSPUNKTET FOR JAKTPR0VEREGLENE.

MOMENT 4. - LOSARBEIDETS KVALITET ( X
1,0 )

Med losarbeidet menes den andelen av elgarbeidet vi h0rer stalos. Jo lengre
losarbeid og stalos, j0 st0rre er muligheten til a 1ykkes i praktisk j akt.
Etter 90 min. fulllostid skal dommer og hundeforer fors0ke a ill elgkontakt
under normale forhold, deretter stokkes losen meget forsiktig. Etter gjentak
og 30 min. los forsokes innkalling pa passende avstand og deretter stokkes
losen pa ny, osv.

Med elgkontakt menes at dommer skal kunne se losdyr under normale forhold.
Det skal ikke lastes hunden dersom dommer pa grunn av fmet eller ved uhell
st0kker f0r elgkontakt oppnas.
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s 110si minst 150 min. samt minst to st0kkinger, dommer har minst to
e kontakter etter 90 min. s1:110s 10 p
s aos i minst 150 min. samt to st0kkinger, dommer har minst en elgkontakt
e er minst 90 min. staJos 9 p
S ~ALOS I MINST 150 MIN. SAMT MINST EN STOKKING,
d mmer ha minst en elgkontakt etter 90 min. stalos 8 p
s 10s i minst 120 min. samt minst en st0kking, dommer har minst en
e kontakt etter 90 min. stalos 7 p
s ~os i minst 90 min. samt minst en st0kking, dommer har minst en elgkontakt
e ~r 90 min. stalos 6 p
s 10s i minst 60 min. 5 p
s~nos i minst 30 min. 4 p
ganglos i minst 150 min. 3 p
sWos i minst 10 min, eller hunden bryter 10sen og opps0ker pf0vegruppa to
e~r flere ganger f0r 90 min. Eller hunden tar kontakt med pf0vegruppen
gwntatte ganger ved innpastilling slik at dette 0delegger for dommerens
nNlighet til elgkontakt 2 p
iqgen stalos, til tross for at hunden har hatt mulighet 1 p
hijr ikke hatt uttak 0 p

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstaende
hendelsesforl0p skal det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette skal
begrunnes i skogsprotokollen

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPROVEREGLENE FOR
LOSHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORAND RINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
Det hender fra tid til annet at man opplever ganglos pa dyr som
ikke viI sta for hund.

GaDglos etter de Dye regleDe faller mellom flere stoler og kaD virke til a
vrere uteglemt.

MOMENT 5. - pAHENGELIGHET (X 1,5)

Med pahengelighet menes at hunden opptar forf01gelsen av elg som st0kkes.
Dersom hunden avslutter forf01gelsen og kommer tilbake til gjenvrerende
Iosdyr skal dette ikke legges hunden tillast. Ny st0kking skal da foretas.

At hunden etter en kraftig st0kking tar kontakt med pf0vegruppen, men
omgaende og pa eget initiativ opptar forf01gelsen, skal heller ikke lastes
hunden.
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hunden forf01ger st0kt e1g og er borte minst 60 min, eHer gjentak etter en eHer
flere st0kkinger og den sammenlagte forf01gelsen er minst 3 km 10 p
hunden forf01ger st0kt elg og er borte minst 45 min, eHer gjentak etter en eHer
flere st0kkinger, og den sammenlagte forf01gelsen er minst 2 km 9 P
hunden forf01ger st0kt elg og er borte minst 30 min, eHer gjentak etter en eHer
flere st0kkinger og den sammenlagte forf01gelsen er minst 1 km 7-8 P
hunden forf01ger st0kt elg og er borte minst 20 min, eHer gjentak etter en eHer
flere st0kkinger og den sammenlagte forf01gelsen er minst 500 meter 5-6 p
hunden forf01ger st0kt elg og er borte minst 10 min, eHer gjentak etter en eHer
flere st0kkinger og den sammenlagte forf01gelsen er under 500 meter 3-4 p
hunden forf01ger st0kt elg og er borte mindre enn 10 min. 1-2 p
hunden forf01ger ikke st0kt elg eHer kan ikke bed0mmes (har ikke hatt
elgkontakt) eHer naturlig hinder gj0r at momentet ikke kan bed0mmes 0 p

Hvis prestasjonen avbrytes pga naturlig hinder, men hunden i tid og/eHer
avstand har prestert slik at bed0mmelse kan foretas, skal poengsettingen
gjenspeile faktisk prestasjon. Hunden b0r da om mulig pf0ves i dette momentet
pa nytt. Samlet pahenge1ighet b0r vrere minst 3 km.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaHer med noen av ovenstaende
hendelsesforl0p skal det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette skal
begrunnes i skogsprotokoHen.

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
Vi onsker it sette ned vekttallet til (x 0,5) i moment 6 og bytte det med (x 1)
i losmitlets horbarhet.
I moment 6 bedommer vi like mye elgens vilje til it stilles opp igjen i ett
gjentak som hundens evne til a stille elgen. Det er hunden som skal
dommes og ikke elgen.
Ingen elgkontakt 0 p.

MOMENT 6. - OPPF0RSEL NAR LOSEN L0SNER OG
EVNE TIL A STILLE
ST0KT ELG (X 0,5 )

Riktig oppforsel nar losen 10sner er at hunden f01ger taus etter, i det losen
l0sner godtas noen kvink. Hvis hunden kvinker videre under forf01gelsen
trekkes 1-2 poeng, forutsatt at hunden oppnar minst 1 poeng etter at den er
trukket.

Med evne til a stille st0kt elg menes at hunden etter st0kking far gjentak pa
samme losdyr og ny stalos. Den f0rste st0kkingen gjores forsiktig. Dersom
hunden raskt vender tilbake til gjenvrerende losdyr skal dette ikke legges
hunden tillast. Ny st0kking skal da foretas.
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OPPF0RSEL NAR LOSEN L0SNER OG EVNE TIL A STILLE ST0KT
ELG POENGSETTES SLIK:

hunden er helt taus, far raskt gjentak minst to ganger, stalos i minst 30 min.
etter f0fste st0kking og minst 10 min andre gang 10 p
hunden er helt taus, far raskt gjentak en gang, stMos i minst 30 min. 9 p
hunden er helt taus, far gjentak en gang, stalos i minst 30 min. 8 p
etter st0kking og lengre ganglos, deretter stalos i minst 30 min. 6-7 p
etter st0kking, fast stand i mindre enn 30 min. S p
etter st0kking oppstar ganglos som ikke resulterer i stalos 4 p
ikke ny 10sverken som fast stand eller ganglos etter f0rste st0kking 3 p
kort 10sarbeide som 10sner uten st0kking 2 p
10sen gar rett ut i uttaket, deretter ingen 10s 1 p
kan ikke bed0mmes (har ikke hatt elgkontakt) 0 p

Hvis prestasjonen avbrytes pga naturlig hinder, b0r hunden om mulig pmves i
dette momentet pa nytt.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstaende
hendelsesforl0p skal det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette skal
begrunnes i skogsprotokollen.

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
DET ER I DISSE NYESTE REGLENE LAGT FOR LITE VEKT PA
LOSMALETS H0RBARHET.
I VART MEGET KUPERTE LANDSKAP ER VI HELT AVHENGIG AV AT
LOSMALET ER GODT H0RBART.
MED DAGENS PEILERE ER VI IKKE sA AVHENGIG AV ETT GODT
H0RBART LOSMAL, MEN DET HENDER FRA TID TIL ANNEN AT
TEKNOLOGIEN SVIKTER OSS OG DA ER VI TOTAL T HJELPEL0SE.
ELGHUNDENS GODT H0RBARE LosMAL ER ETT AV VARE
VAREMERKER, OG DA MA DET OGsA GJENSPEILE VEKTTALLENE I
JAKTPR0VEREGLENE.

Nar mMets h0rbarhet skal bed0mmes er det viktig a ta hensyn til terreng- og
vrerforhold.

utmerket h0rbarhet 10 p
srerdeles god h0rbarhet 9 p
meget god h0rbarhet 7-8 p
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god h0rbarhet 5-6 p
brukbar h0rbarhet 3-4 p
m<itelig h0rbarhet, ikke helt uten verdi 2 p
darlig, uten verdi 1 p
kan ikke bed0mmes Charikke hatt tilstrekkelig lostid) 0 p

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
Ingen elgkontakt 0 p.

Med samarbeid menes hundens evne og vilje til a ta kontakt i s0k, at den
kommer tilbake etter a ha vist pahengelighet. Det skal vektlegges sterkt at
hunden kommer tilbake til f0rer etter st0kking,

hunden tar kontakt i s0k og kommer tilbake etter st0kking etter minst 60 min. 10 p
hunden tar kontakt i s0k og kommer tilbake etter st0kking etter 30 - 59 min. 9 p
hunden kommer tilbake etter st0kking innen 45 min. uten a ha tatt kontakt
under s0k, eller har tatt kontakt under s0k, men star i los nar pr0Ven avsluttes 8 p
hunden tar kontakt i s0k og kommer tilbake etter 16 -29 min. etter at losen har
10snet, eller kommer tilbake fra elg den ikke har fatt til a sta. 7 p
hunden tar ikke kontakt, star i los nar pmven avsluttes 6 p
hunden har hengt pa elg og kommer tilbake etter 0 - 15 min. 5 p
hunden har hengt pa elg og finnes ved bilen, eller letes opp av pmvegruppen
f0r den far mulighet til selva finne tilbake 4 p
hunden avbryter losarbeidet og har to kontakter f0r 90 min. eller to kontakter
etter 90 min. under pmvegruppens fors0k pa a fa elgkontakt. 3 p
hunden avbryter losarbeidet og har tre eller flere kontakter f0r 90 min. eller tre
kontakter eller flere etter 90 min. under pmvegruppens fors0k pa a fa 2 p
elgkontakt.
HUNDEN OPPS0KER BILEN UNDER S0K OG MA HENTES, ELLER
FORLATER 1 P
pmvegruppen under s0k og kommer ikke tilbake
KAN IKKE BED0MMES CHARIKKE HATT ELGKONTAKT) 0 p

Etter minst 150 min. elgarbeid kan kravet til tiden hunden er borte aksepteres
noe kortere dersom dette fremstar som fomuftig i forhold til pmvens forl0P og
hundens 0vrige prestasjoner gjennom pmvedagen.
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Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstaende
hendelsesforl0p ska1 det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette ska1
begrunnes i skogsprotokollen.

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
Ingen elgkontakt 0 p.

hunden kan uten prob1emer kalles inn fra 10sminst to ganger 10 p
hunden kan uten prob1emer kalles inn fra 10s en gang 9 p
hunden kan kalles inn fra los, men kommer ikke straks 7-8 p
hunden kan kalles inn fra los, men kommer f0rst etter flere fors0k 5-6 p
hunden 1ar seg kob1e i s0k, men ikke fra 10s 3-4 p
hunden 1ar seg kob1e i s0k etter flere fors0k 1-2 p
hunden lar seg ikke kalle inn fra s0k eller 10s 1 p
kan ikke bed0mmes (ikke pmvd) (har ikke hatt elgkontakt) 0 p

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstaende
hende1sesforl0p ska1 det benyttes skj0nn ved poengsettingen. Dette ska1
begrunnes i skogsprotokollen.

FORSLAG TIL FORANDRING I JAKTPR0VEREGLENE FOR
L0SHUND FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB.

FORANDRINGER ER MERKET MED UNDERSTREKING.
Begrunnelse:
Det er meningslost at en hund kan oppna 1. promed sok pa 1-2 poeng i
sok.
Dette er hunder vi stort sett ikke onsker inn i avlen, men som kan ga til
JCH.
Vi ma innfore et minstekrav til sok.
Vi foreslar at kravet til sok for a ga till. pr ma vrere GODT, MINIMUM 5
P.
5. PREMIERING.



PROTOKOLL FRA DET 31. ORDINJERE
REPRESENTANTSKAPSM0TE

Minst 90 min. stiUos pa samme dyr/dyregruppe. Med staIos menes Ios som star
pa samme sted, eller beveger seg med naturlige forflytninger i I0pet av den
Iostiden som kreves. Dommeren ma ut fra situasjonen vurdere hva som er en
naturlig forflytning
Hunden ma oppna min. 5 p. for man ganger med vekttall i moment 1og
det ma oppnas minst 75 poeng sammenlagt.

For a oppna 2. premie kreves:
Minst 60 min. staIos pa samme dyr/dyregruppe. Med staIos menes los som star
pa samme sted, eller beveger seg med naturlige forflytninger i 10pet av den
Iostiden som kreves. Dommeren ma ut fra situasjonen vurdere hva som er en
naturlig forflytning. Det stilles ingen krav til minimumspoeng i noe moment,
men det ma oppnas minst 65 poeng sammenlagt.

For a oppna 3. premie kreves:
Minst 30 min. stiHos pa samme dyr/dyregruppe. Med staIos menes los som star
pa samme sted, eller beveger seg med naturlige forflytninger i 10pet av den
Iostiden som kreves. Dommeren ma ut fra situasjonen vurdere hva som er en
naturlig forflytning. Det stilles ingen krav til minimumspoeng i noe moment,
men det ma oppnas minst 50 poeng sammenlagt.

Ved 2-dagers pr0Ve danner summen av begge dagers poengsetting og
premiegrad grunnlaget for endelig premiering.
Dommerm0te ved samiet pmve avhoides umiddelbart etter pr0Vens slutt begge
dager, der dommer leverer utfylt skogsprotokoll til pmvens Iedeise.
Ved 2-dagers separat pmve skal det avhoides samiet dommerm0te. Ut fra
begge dagers poengsetting og premiegrad fastsetter dommerkollegiet den
endelige premiegrad.

For a oppna 1. premie: Hunden ma ga til premie begge dager. Den ma ha
I.premie minst en av dagene og kan ikke ha K i moment 1 mer enn en av
dagene. Det kreves minst 150 poeng sammenlagt for begge dagene.

For a oppna 2. premie: Hunden ma ga til premie begge dager. Den ma ha
minst 2. premie en av dagene. Det kreves minst 130 poeng sammenlagt for
begge dagene.

For a oppna 3. premie: Hunden ma ga til premie begge dager. Den kreves
minst 100 poeng sammenIagt for de to dagene.
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RS - sak 11.9
FORSLAG FRA BUSKERUD ELGHUNDKLUBB

Buskerud Elghundklubb fremmer f0lgende forslag til Representantskapsmmet
2008

I krav omjaktchampionat tas inn at hunden ma oppna minimum 7 p
i moment 1 - s0k pa alle pmver som danner grunnlag for championatet.

Vedmrene moment 1, S0K; - s0kstur som resulterer i uttak skal ikke
regnes med i gjennomsnittiden for s0ksturer.

Vedmrene moment 6 .OPPF0RSEL NAR LOSEN L0SNER OG EVNE TIL
A STILLE ST0KT ELG ; - Vekttall reduseres fra 1,0 til 0,5 . Dette begrunnes

med at type losdyr sterkt pavirker resultatet i momentet.
(Vekttallet 0,5 overf0res til moment 8)
Vedmrene moment 8, BRUKEN AV MALET;- Vekta1l0kes fra 0,5 till,O.
Endringsforslaget begrunnes med at jevn og fin 10sf0ring med h0y takt
er ett meget viktig element for a lykkes under praktiskjakt. Samtidlig
er dette ett moment som er arvbart.

Nytt tekstforslag: for 3-4 p; Runden lar seg kalle inn fra s0k,men ikke
fra los / fra los ikke pmvd.

for 1-2 p; Runden lar seg kalle inn fra s0k etter flere
fors0k.

Dette begrunnes med at "lar seg koble" b0f tas bort og erstattes med
"lar seg kalle inn" for a fa bedre samsvar pa ordlyden i poengskalaen ,
og - fa inn at" innkalling fra los ikke er pmvd " som ett altemativ.
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RS - sak 11.10
FORSLAG FRA AUST -AGDER ELGHUNDKLUBB

MOMENT 1 : DET MA OPPNAES 7 POENG FOR A FA F0RSTE PREMIE.
9 og 10 byttes om slik at 10 poeng er fra 20 min til 24 min.

Vi 0nsker gode s0k men ikke hunder uten kontakt.

MOMENT 2: ENDRES TIL VEKTTALL 1,5. ET AV VARE VIKTIGSTE
MOMENTER OG DET MA DERFOR
gies et h0yere vekttall.

Teksten endres til "hensikstmessig" i stedet for sukssesivt i slutten av f0rste

avsnitt.

I slutten av andre avsnitt endres teksten til "for a benytte 9 og 10 poeng b0f

avstanden til uttaket vrere ca 800 meter etc ....

Moment 3: Ingen endring.

MOMENT 4: ENDRING I VEKTTALL TIL 0,5.
Grunnen til dette er at dette er "pa elgens" premisser og tilfeldigheter
samt at det er stor forskjell pa fjell-e1g og e1g i bynrere stf0k.
Vi vii pa denne maten jamne ut denne forskjellen.

MOMENT 5: 0KNING AV KRA VENE TIL HENHOLDSVIS 90 MIN
ELLER 5 KM - 60 MIN ELLER 3 KM-
45 min eller 2 km - 30 min eller 1 km - 15 min - siste avsnitt som det er.

MOMENT 6: ENDRE VEKTTALL TIL 0,5.
Samme begrunnelse som for moment 4.
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MOMENT 7: 0KE VEKTTALL TIL 1,0.
En sa arvelig faktor bar ha hayere verdi enn 0,5.

MOMENT 9: ENDRE MIN I SAMSV AR MED MOMENT 5 - TEKST TIL 1
POENG ENDRES TIL FINNES VED
pf0vens utgangspunkt og ma hentes eller ... etc.

VEDTAK:
Fors1aget st0ttes ikke, henvises ti1RS.sak 11.6.

RS - sak 11.11
FORSLAG FRA FINNMARK ELGHUNDKLUBB
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Finnmark Elghundklubb
Pa arsmme tit Finnmark Eighundkiubb den 8. februar 2008 under "Sak 11. Innkornne saker"
ble det behandiet og vedtatt f01gende saker som skal fremmes for RS 2008:

Sak 1: Arsmmet i Finnmark Elghundklubb vedtok enstemmig a fremme forslag om gjenvalg
av Asbj0ffi Guttorm som styremedlem i Forbundsstyret for to nye ar.

Sak 2: Arsmmet vedtok a fremme Finnmark Eighundklubbs innspill til endring av regelverk
for leshundpmver "Dell av evalueringen av jaktproveregler for loshund (for
endelig behandling pa RS 2008)". Av formelle arsaker vii derfor forslaget til
endringer matte fremmes som tre uavhengige forslag, og behandlet uavhengig av
hverandre. Finnmark Elghundklubb vii derfor fremme felgende forslag til endring av
jaktpreveregler for leshund for RS 2008:

a) Moment 1 Sok: endres f8ktor 2 til 1,5. Videre endres moment 9 Samarbeid med
faktor 0,5 till.
Bakgrunn: Leshunddommerne i Finnmark Eighundklubb mener at moment 1 Sek har
for star vektiegging (20 %) av totalbedemmingen. Dette gar pa bekostning av de fire
siste momentene, som samlet far like stor betydning sam moment 1. Vi QJllskerderfor a
opprioritere moment 9 Samarbeid. Vi har erfart at hunder som har korte seksturer ogsa
straffes i moment 2 Sek og 3 Evne tit a stille eig iuttaket. Disse hundene viI som l'egel
ikke greie a stille elg i uttaket, og avstanden til opptaksplassen viI vrere under 500m.
Samarbeid er av vesentlig betydning for a kunne jakte effektivt.

b) Moment 3 Evne til a stille elg iuttaket: Faktor 1,5 endres till,O. Videre endres
moment 10 Lydighet med faktor 0,5 till.
Bakgrunn: Erfaringene viser at det ofte er heyst usikkert om elgen har statt i uttaket:
eller om det har vrert en forflyttning fef det har blitt los. Dette kan dommer konstatere
pa sporsIW, men viI vrere et moment som oftest er overiatt til subjektivt skj0llll. I tillegg
vil det variere betydelig hvorvidt elgen viI sta i opptaksomradet, avhengig av elgtetthet,
type dyr, arstid, rovdyr (ulv/bjern), vrerforhold, avstand til prevegruppa osv .. Vi 011sker
derfor a redusere pavirkningen av disse tilfeldighetene, og oppvurdere moment 10
Lydighet. For a kunne jakte effektivt viI betydningen av en lydig hund vrere av stor
verdi, spesielt ved innkalling fra los pa feil type dyr.

c) Moment 1 Sok: Gjennomsnittlig sek mellom 15-19 min. gis 10 p. Sek over 30 min gis
5-6 p. Sek over mellom 25-30 min 8 p.
Begrunnes i moment 2 Evne til a fmne elg. "hunden skal arbeide slik at jeger kan
forflytte seg suksessivt framover iterrengeC. Vanskelig/umulig med lange seksturer
over 30 min. Gjennomsnittlige seksturer bef ikke overstige 20 min, og derfor flyttes til
toppen av skalaen, og deretter lavere for 0kende og kortere seksturer.
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VEDTAK:
Forslaget st0ttes ikke, henvises til RS.sak 11.6.

RS - sak 11.12
FORSLAG FRA FOLLO OG OSTFOLD ELGHUNDKLUBB

FolIo og 0stfold Eighundkiubb fremmer f0lgende forslag til
Representantskapsmmet 2008:

pf0veleder og NKKs representant kan starte pa jaktpf0ver der de er oppnevt til
det.
Begrunnelse:
Mange pf0vedeltagere er selv dommere. Det er ikke noe problem pa
dommerm0tet, for nar skogsprotokollen for deres hund skal gjennomgas, gar de
ut.
Det samme b0f gjelde for pf0veleder og NKKs representant.

VEDT AK:
Forslaget fra FolIo og 0stfold EHK st0ttes ikke.

RS - sak 11.13
FORSLAG FRA HELGELAND ELGHUNDKLUBB

Helgeland Eighundkiubb fremmer f0lgende sak til Representantskapsmmet
2008:

I Jaktpf0veregler for Eighunder-Bandhund under
Punkt 11, Utdanningsregler for Jaktprovedommere
f0fste avsnitt star det f0lgende:

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om a utdanne seg til
dommere nar n0dvendig kvalikasjoner er til stede.
Vedtaket i styret ma vrere enstemmig.

Denne setningen viI vi forandre orlyden i og fremmer derfor f0Igende forslag:
Setningen, vedtaket i styret ma vrere enstemmig, strykes og erstattes med:
Et flertall av styret ma anbefale dette.
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Ord til saken:
Kjell Sivertsen
Knut Juvet

VEDT AK:
Forslaget st0ttes og tas opp til df0fting ved neste revidering av pf0vereglene.

RS - sak 11.14
FORSLAG FRA FOLLO OG 0STFOLD ELGHUNDKLUBB

NM for l0shund og bandhund b0r arrangeres pa forskjellige ar.
Begrunnelse:
De to norgesmesterskapene for elghunder har hittil vrert arrangert samme af.
Dermed konkurrerer de om samme kongepokal. Fora unnga denne innbyrdes
konkurransen bor ikke NM L0shund og NM Bandhund arrangeres samme af.
Klubbene far ogsa fordelt kostnadene mer ved at det arrangeres pa forskjellige
af.

Ord til saken:
Jan Lie
Arild Visdal

VEDT AK:
Forslaget fra FolIo og 0stfold Elghundklubb st0ttes.
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RS - sak 11.15
FORSLAG FRA S0R-TR0NDELAG ELGHUNDKLUBB

S0r-Tmndelag Elghundklubb fremmer f01gende forslag til
Representantskapsmmet 2008:

Sak 1.
L0shund: S0kstur som f0rer til uttak skal telle med i s0ksturer.

VEDTAK:
Forslaget st0ttes ikke, henvises til RS.sak 11.6.

RS - sak 11.16
FORSLAG FRA S0R- TR0NDELAG ELGHUNDKLUBB

S0r-Tmndelag Elghundklubb fremmer f01gende forslag til
Representantskapsmmet 2008:

L0shundkomiteen og bandhundkomiteen samarbeider med FS med sikte pa a fa
tillike regler for championatet i begge pmveformer - band og 10s- som
innarbeides i f0rste revidering av regelverket.

VEDT AK:
Forslaget fra S0r-Tmndelag Elghundklubb forslaget st0ttes og tas opp til
dmfting ved neste revidering av pmvereglene.

VEDT AK: Forslaget fra S0r-Tmndelag Elghundklubb forslaget st0ttes og tas opp til
dmfting ved neste revidering av pmvereglene.
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RS - sak 12.08
VALG - SAK FRA VALGKOMITEEN

Leder av valgkomiteen Kjell Dybvik orienterte RS 2008 om valgkomiteens arbeid og
innstilling:

Valg av leder 1ar
12008: Oddbj0m Skauerud, pa valg

VEDT AK: Ellen Krogstad er enstemmig valgt av Representantskapsmmet 2008
ved akklamasjon.

Valg av 1 styremedlem fOr 2 ar
12008: Amfinn Lien, pa valg

Hadeland Elghundklubb:
Oslo-omradet Elgh.klubb:

Kristian Hestvag, Vest-Agder EHK
Svenn-Tore Feet, Oslo-omradet EHK

VEDT AK: Kristian Hestvag er enstemmig valgt av Representantskapsm0tet 2008
ved akklamasjon.

Valg av 1 styremedlem {Or2 ar
12008: Asbj0m Guttorm, pa valg

Forslag [ra klubbene:
Hadeland Elghundklubb:

VEDT AK: Asbj0m Guttorm er enstemmig valgt av Representantskapsm0tet 2008
ved akklamasjon.

Valg av 1. varamedlem (if Forbundsstyre( {Or2 ar
12008: Kristian Hestvag, pa valg

Forslag [ra klubbene:
Hadeland Elghundklubb:

VEDTAK: Arild Nilfjord er enstemmig valgt av Representantskapsmmet 2008 ved
akklamasjon.
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Valg av 2. varamedlem for 2 ar
12008: Arild Nilfjord, pa valg

Valgkomiteens forslag: Erlend Nordby, Hedmark EHK
VEDTAK: Erlend Nordby er enstemmig valgt av Representantskapsm0tet 2008

ved akklamasjon.

Valg av medlem av Lov- og kontrollkomiteen 3 ar
12008: Knut Ole R0ed, pa valg

Forslag fra klubbene:
Hadeland Eighundkiubb:
Buskerud Eighundklubb:

Knut Ole R0ed, Buskerud EHK
Knut Ole R0ed, Buskerud EHK

VEDTAK: Knut Ole R0ed er enstemmig valgt av Representantskapsmmet 2008
ved akklamasjon.

Valg av varamedlem ti! Lov- og Kontrollkomiteen 2 ar
12008: AmeBjerkelien, pa valg

Forslag fra klubbene:
Hadeland Eighundkiubb

VEDTAK: Arne Bjerkelien er enstemmig valgt av Representantskapsm0tet 2008
ved akklamasjon

Valg av leder i lov- og kontrollkomiteen 1 ar
12008: Knut Ole R0ed, Buskerud EHK, pa valg

Forslag fra klubbene:
Hadeland Eighundkiubb

VEDTAK: Knut Ole R0ed ble enstemmig valgt av Representantskapsmmet 2008
ved akklamasjon.

Valg av 1 medlem i valgkomiteen 3 ar
12008: Kjell Dybvig pa valg, kan ikke gjenvelges

VEDT AK: Christian Vole er enstemmig valgt av Representantskapsmmet 2008
ved akklamasjon.
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VEDTAK: J0m Gisle Dalbakk er enstemmig valgt av RepresentantskapsIIl0tet
2008 ved akklamasjon

Valg av RS - ord[grer 200712008
12006/2007: Arne Sandin, Hade1and EHK, pa valg

Forslag fra klubbene:
Hadeland EHK

VEDT AK: Arne Sandin ble enstemmig valgt av RepresentantskapsIIl0tet 2008 ved
Akklamasjon.

Valg av RS - viseord[grer 200712008
12006/2007: Asbj0m Sj0thun, pa valg

Forslag fra klubbene:
Hedmark Eighundkiubb:

VEDTAK: Amfinn Lien ble enstemmig valgt av Representantskapsm0tet 2008 ved
akklamasjon.

Formann, nestformann, Kristian Hestvag og Asbj0m
Guttorm

Honorar leder av NEKF
Honorar nestleder NEKF
Mmehonorar, styremedlemer

kr. 8.000,00
kr. 4.000,00
kr. 1.000,00 pI. IIl0te

VEDTAK: Valgkomiteens forslag godkjennes som styrets honorarer for 2008.
Vedtatt enstemmig.



PROTOKOLL FRA DET 31. ORDINJERE
REPRESENT ANTSKAPSM0TE

Oddbj0ffi Skauerud avsluttet IIl0tet med en takk til delegatene for et godt gjennomf0rt
RepresentantskapsIIl0te. Ordf0reren erklrerte deretter Representantskapets IIl0te i 2008 for
hevet.

~J~
Arild Visdal

Protokollf0rer


