
               
 
 

PROTOKOLL MØTE NORDISK ÄLGHUNDUNION  
Tid: 27. – 28. mai 2016  

Sted: Garder Kurs og Konferansesenter.  

 

 

Fra Finland: Jukka Immonen. Anders Ljungberg  

Fra Sverige: Magnus Jensen, Matts-Olof Mattson, Per Svensk  

Fra Norge: Kjell Arild Haugen, Bjørn Ivar Krabbesund, Eivind Haugseth 

 

 

1. Innledning  

 

Kjell Arild Haugen åpnet møte den 27.5. kl. 14:00 og ønsket alle velkommen.  

 

 

2. Valg av møteleder og referent.  

 

Kjell Arild Haugen ble valgt til å lede møtet.  

Bjørn Ivar Krabbesund/Eivind Haugseth ble valgt til å føre referat fra møtet.  

Anders Ljungberg, Magnus Jensen og Kjell Arild Haugen ble valgt til å skrive under protokollen. 

 

 

3. Forankring av Nordisk Samarbeid 

 

Norge: Fikk ved RS-2016 fornyet/forsterket mandat for fortsatt samarbeid. 

Sverige: Årsmøtet 2016 vedtok nordisk prøveregler for løshund og bekreftet gjennom det sin 

deltagelse i nordisk samarbeid. 

Finland: Bekreftet sin deltagelse i det videre arbeid. 

 

Beslutning: NÄU bekreftet sitt samarbeid gjennom en formalisert virksomhetsplan (vedlagt). 

 

 

4. Prøveregler 

 

Status fra de enkelte land ble gjennomgått. Definisjonen av Felles Nordiske jaktprøveregler er 

at de skal inneholde 10 prestasjonsmoment og tilnærmet like koeffisienter. Momentene skal 

også måle de samme egenskapene.  
 

Enighet om at erfaring fra de ulike land deles i forbindelse med revideringer, slik at reglene i 

størst mulig grad kan harmoniseres. 

 

 



 

5. Forhold til kennelklubbene – hundedata 

 
Alle land hadde vært i kontakt med sine respektive kennelklubber. Tilbakemeldingene på arbeidet 

med felles database og tilgang til kopidata er positive.  

Beslutning: NÄU utformet et felles skriv til alle kennelklubbene om formell tilgang til kopidata 

(se vedlegg). 

 

 

6. Felles database 

 

Arbeidet er startet og en foreløpig milepælsplan er utarbeidet fram mot den første leveransen av 

felles database (se vedlegg). Arbeidsgruppen for felles database har ansvaret for gjennomføring 

og videre fremdrift. 

 

 

7. FoU-Prosjektet Norge 

 

Norge orienterte om det pågående FoU-prosjektet på NEG og NES. Det er utarbeidet arbarhets-

analyser på grunnlag av prøvedata. 

 

 

7. Videre arbeid 

 

 Arbeidsgruppen for felles database avholder jevnlige møter (telefon/skype) i henhold til 

milepælsplan 

 Arbeidsgruppen for felles prøveregler avholder et møte (telefon/skype) innen utgangen av 

juni 2016 for å starte arbeidet med å dele erfaringer og samkjøre fortolkninger. 

 Styringsgruppa avholder ordinært møte i Finland i januar 2017. Avholder ellers møter 

(telefon/skype) ved behov. 

 

 

Gardermoen 28. Mai 2016 

 

 


