
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   5.7.2010     
STED:  Telefonmøte         

DELTAGERE:   Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut 
Juvet, Vidar Huse, Knut Ole Røed, Arild Visdal 

  
FORFALL:   

  

 

FS.sak 39.10 Referat-/drøftingssaker 

 Protokollen fra 7.6.10 
Ingen endring 

 Elghunden etter 1.1.2011 

Forbundsstyrets Arbeidsutvalg (AU) gjennomførte den 18.6. møte med 

dagens leverandør/produsent av Elghunden, Hallingdal Kontorpartner AS 

v/Rune Østgård vedrørende produksjon av Elghunden etter 1.1.11. 

Hallingdal Kontorpartner AS vil til styremøtet i september forelegge sitt 

forslag til ny/forlengelse av avtale. 

Joar Brosdal legger frem resultatet av sitt arbeid i sakens anledning og 

oversender forslaget til FS i gog tid før møte 3.9. 2010. 

 Kandidater til FK-Løshundprøver 
Forbundsstyret foreslår følgende personer som medlemmer av NKKs 

Løshundkomité: 

Øyvind Bekkemoen, Hans Petter Klokkerengen og Terje Nordkvelle. 

Under drøftingene omkring komiteen ble det henvist til at det var gjort et 

RS-vedtak vedrørende medlemmer fra NEKF i denne fagkomiteen. 

Følgende er sakset fra Protokollen fra RS2003: 

 

Rs.sak 11.3.03SAK FRA SØR-TRØNDELAG EHK – VALG TIL FK 

(NKK)            

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

Løshundkomiteens og bandhundkomiteens ledere i NEKF foreslås 

automatisk som representanter i fagkomiteene i NKK. 

 

VEDTAK:  Ved votering ble forbundsstyrets forslag vedtatt 

enstemmig vedtatt. 

 

Ellen Krogstad har vært i kontakt med lederen av Løshundkomiteen, 

Svenn-Tore Feet, vedrørende denne saken. 

Feet ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å bli valgt inn i FK-

Løshundregler. 

Forbundsstyret opprettholder vedtaket gjort i FS.sak 32.10 NKK-

komiteer 

 
 Championatregler 

Endringer gjort i championatreglene iht. nye Utstillingsregler er gjort og 

oversendt etter forespørsel fra NKK. 
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 Møte mellom NKK v/Vidar Grundetjern og NEKF 

Dette møtet har vært ønsket etter prosessen omkring produksjonen av 

Årboka 2009.  

Møtet avholdes 13.8.10 i Oslo. 

Fra NEKF møter: Ellen Krogstad, Stein Briskeby og Forbundssekretæren. 

 

 Utdanningskomiteen i Jakthunddivisjonen 
Utdanningskomiteen i Jakthunddivisjonen gjennomførte møte 15.6. med 

temaet omkring utdanning av Jakthundinstruktører. Målet er at det skal 

være gjengs like regler for alle som gjennomfører utdanning av nevnte 

instruktører. Det er planlagt møter mellom JD, NKK og NJFF i sakens 

anledning. 

 

 Dogs4All 

Forbundsstyret skal ha ansvaret med oppsett, bemanning og 

gjennomføringen av presentasjonsstand under årets Dog4All i tiden 26. – 

28.11. 

Avlsutvalgene for NEG, NES og Jämthund anmodes om å stille med 

personell og med presentasjonsmateriell fra det respektive avlsutvalg. 

Knut Juvet arbeider videre med produksjonen av presentasjons-CD til 

arrangementet. 

 

 Søknadsfrist for terminfestede prøver 

Pr. i dag har sporprøvene søknadsfrist 31.10. og høstprøvene har 

søknadsfrist 31.1. 

Det er et ønske fra NKKs Samordningsutvalget for jaktprøver at disse to 

søknadsfristene slås sammen og settes til 31.10. 

Forbundsstyret anbefaler NKK at dette gjøres gjeldende fra om med 

søknadene i 2011 for prøver som skal arrangeres i 2012. 

 

 Tilskudd til NM Løshund 2010 
Tilskuddet utbetales til Østerdal EHK som arrangør av NM Løshund 2010 

iht. budsjettet for 2010. 

 

FS.sak 40.10 Avlsutvalget for Jämthund 

Avslutvalget for Jämthund v/lederen har overfor styrelederen kommet med 

forslag på og tilrår at Dagfinn Nybakk, Vest-Oppland EHK, utnevnes som nytt 

medlem av Avlsutvalget for Jämthund. 

 

Vedtak: Dagfinn Nybakk utnevnes som nytt medlem av Avlsutvalget for Jämthund fra 

dags dato 

 

FS.sak 41.10 Fellesmøte for avlsutvalgene 

  Det vises til FS.sak 35.10 Fellesmøte for Avlsutvalgene 

  

Vedtak: Fellesmøte for avlsutvalgene avholdes på Gardermoen den 13.8.10. 

 Nærmere invitasjon til møtet vil komme ut til utvalgene når møtested er 

klarlagt. 
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FS.sak 42.10 Oppdretterstatistikk 

Oppdretterstatistikk har vært og er etterspurt i elghundmiljøet og 

Forbundsstyret har gjort følgende vedtak: 

 

Vedtak: Forbundsstyret å utfordre avlsutvalgene til å utforme oppdrettsstatistikk med 

oppstart fom. 2009 og bygger denne statistikken bakover i tid mht. kapasitet 

etc., inneværende år og kommende år skal legges inn i statistikken etter hvert. 

Avlsutvalgene bes om å legge frem de første statistikkene på møtet 13.8. 

 

FS.sak 43.10 Eventuelt 

 

Utdanningskompendium for dommerutdannelse 

Forbundsstyret vil ha en ensartet utdanning av jaktprøvedommerne i NEKF, i 

dag er erfaringen at det er stor sprik på måten utdannelsen foregår ute i 

områdeklubbene. 

 

Vedtak: Joar Brosdal, Ivar Tørresdal og en person fra bandhundmiljøet som utpekes 

senere, får i oppgave å hente inn utdanningspraksis, herunder kompendier med 

dokumentasjon av dommerutdanningen fra områdeklubbene. 

 Dette skal være med på å danne grunnlaget for arbeidsutvalget å utarbeide et 

ensartet utdanningskompendium. 

 

Bandhundkomiteen 

 Forbundsstyret har mottatt meddelelse fra Kolbjørn Thun at han trekker seg 

som medlem av NEKFs Bandhundkomite. 

Forbundsstyret tar dette til etterretning og vil etter hvert utnevne nytt medlem 

av komiteen, men ønsker å bruke noe tid på denne prosessen. 

 

 

5.7.2010 

 
Arild Visdal 

referent 

 

 

 


