
 

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen 

Dato:   8. - 9.3.2012   

Tid:   Møtestart kl. 18.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Ellen Krogstad Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Asbjørn Guttorm Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

Marianne Holmli Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet 

 

Andre inviterte som møtte: 

Knut Ole Røed 

Jan Erik Andersen (8.9. kl. 18.00 – 19.00) 

 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

Ellen Krogstad (sign.)  Kjell Kruke (sign.)  Asbjørn Guttorm (sign.) 

___________________  ___________________  ___________________  

  

 

  Vidar Huse (sign.)  Marianne Holmli (sign.) 

___________________  ___________________  

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 

 



SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 09.12 Referatsaker 

FS.sak 10.12 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 11.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Gudbrandsdal EHK 

FS.sak 12.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Telemark EHK 

FS.sak 13.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Hadeland EHK 

FS.sak 14.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Hadeland EHK 

FS.sak 15.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Hadeland EHK 

FS.sak 16.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Vestoppland EHK 

FS.sak 17.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Telemark EHK 

FS.sak 18.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Telemark EHK 

FS.sak 19.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Østerdal EHK 

FS.sak 20.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Østerdal EHK 

FS.sak 21.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Jotunfjell Fjordane EHK 

FS.sak 22.12 Sak til behandling på Representantskapsmøte 2012 – Follo og Østfold EHK 

FS.sak 23.12 Eventuelt 
 

MRK! 

FS.sakene 11.12 – 22.12. er ikke oppført i den rekkefølge som blir den endelige rekkefølgen sakene 

skal behandles etter under Representantskapsmøtet 12.5. Denne endelige rekkefølgen vil foreligge når 

dokumentene til RS er endelige og sendes ut til klubbene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 09.12 Referatsaker 
 

  

- Protokoll fra Forbundsstyremøtet 14.2.2012 

Behandling: 

Protokolltilførsel fra nestleder Kjell Kruke at han refereres som ikke møtt, men han var forhindret fra å 

møte som var gitt melding om. 

Kruke framsatte forslag om at vedtaket i sak FS.sak 7.12 som vedkom konfliktsaken mellom to av 

medlemmene i Norske Elghundklubbers Forbund skulle omstøtes. 

Vedtak:  

Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 

- Faktura fra Kreator Kommunikasjon AS 

o Regning for utarbeidelse av mediaplan for Elghunden 2012 

Behandling: 

Denne saken har ingen stor økonomisk verdi, men ut fra det prinsipielle og iht. avtale med 

produsenten av medlemsbladet bør dette tas opp med produsenten og avtalepart. 

Vedtak: 

Forbundssekretæren tar kontakt med Hallingdal Kontorpartner AS i sakens anledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 10.12 Orienterings- og drøftingssaker 

 

 Samarbeidsavtale mellom Egmont Hjemmet Mortensen AS (EGMONTHM) og 

Norske Elghundklubbers Forbund(NEKF 

o Orientering v/Jan Erik Andersen på vegne av prosjektgruppen (Jan Erik 

Andersen, Vidar Huse og Arild Visdal) 

Behandling: 

Jan Erik Andersen ga Forbundsstyret en inngående informasjon om arbeidet som er gjort så 

langt mellom avtalepartene, EgmontHM og NEKF. Hva som ligger i intensjonsavtalen 

mellom partene (avtale del I) og hva som vil ligge i avtale del II. Andersen ga Forbundsstyret 

et innblikk i hvordan formidlingene av hundedata etc. tilnærmelsesvis vil komme til å bli 

gjennom et avtalt samarbeid. 

Vidar Huse og Arild Visdal gjennomgikk prosjektet sett fra sine ståsteder og den økonomiske 

delen av prosjektet ble grundig gjennomgått og drøftet i Forbundsstyret.  

Samarbeidsavtale, del II er utformet fra prosjektgruppa og Forbundsstyret. Avtaleforslaget er 

oversendt til EgmontHM for gjennomsyn og signering. NEKF har pr. dato ikke signert avtalen 

del II, men avventer tilbakemelding fra EgmontHM. 

Forbundsstyret er enige om at skal våre hundedata på kort og lang sikt bli korrekte og bli 

formidlet på en troverdig måte, er dette veien å gå videre for NEKF. Dataene som blir brukt i 

prosessen er dataene som NKK har i sin database, likeledes vil det bli søkt om avtalt 

samarbeid med aktuelle Nordiske parter om tilgang til de databaser som håndterer data om 

våre elghundraser. 

NEKF er og har vært i dialog med NKK og er orientert om prosessens gang og vil positivt 

følge prosessen videre. 

Vedtak: 

Forbundsstyret vil gå videre i prosessen med samarbeid med EgmontHM og det fremsendte 

avtaleutkastet del II mellom partene undertegnes. 

 

 Årsregnskapet 2011 

o Styrets godkjenning 

Behandling: 

Årsregnskapet 2011 var behandlet under FS.sak 3.12. og det har ikke kommet inn noe nye 

momenter i forhold til vedtaket gjort i saken. 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner Årsregnskapet for 2011 som styrets endelige regnskap og fremmer 

dette til godkjenning Representantskapsmøtet 2012. 

 

 Årsmelding 2011 

o Styrets godkjenning 

Behandling: 

Leder Ellen Krogstad fremmet forslag til Årsmelding 2011. 

 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner forslaget til Forbundsstyrets Årsmelding 2011 og fremmer denne 

til godkjenning av Representantskapsmøtet 2012. 

 

 Budsjetter for 2012 og 2013 

o Revidering av budsjett for 2012 

o Tentativt budsjett for 2013 

Behandling: 

Budsjett for 2012 er revidert i forhold til tentativt budsjett for 2012 som ble fremlagt for 

Representantskapsmøtet 2011. 

Revidert budsjett tar hensyn til årsregnskapet for 2011 og forventet aktivitet i 2012. 

Forbundsstyret har pr. dato ingen formell strategiplan, men det arbeides for at denne skal 

foreligge innen nytt styre overtar virksomheten. 

Dette er en strategiplan som danner grunnlaget for budsjett og virksomhet i organisasjonen. 

Budsjettet skal ikke vedtas post for post av Representantskapsmøtet, men godkjennes med de 

rammer dette innebærer. Styret har full mulighet til å omdisponere budsjettet innenfor de 

rammer som Representantskapsmøtet vedtar.  

Tentativt budsjett for 2013 bygger på regnskap for 2011 og budsjettet for 2012. 

Forbundsstyret brukte god tid til gjennomgang og drøfting av den økonomiske siden i 

forslaget til samarbeidsavtale med Egmont Hjemmet Mortensen AS.  

Forbundsstyret setter som krav at samarbeidet og økonomien skal være innenfor 

budsjettrammene. Det er også en forutsetning at salg av tjenester skal dekke kostnadene for 

media- og informasjonstjenestene som etableres. 

Vedtak: 

Budsjettene for 2012 og 2013 legges frem for Representantskapsmøtet slik de nå foreligger og 

vedtatt av Forbundsstyret. 

 

 Gjennomføring av møtehelgen 11. – 13.5.2012 

o Formannsmøte? 

o Representantskapets møte 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har ved flere anledninger drøftet «Formannsmøtet» med funksjon og verdi av 

dette forumet, spesielt møtet som blir avholdt i tilknytning til Representantskapsmøtet. 

I år er det gjennomført ledermøte 13. – 14.1. og det planlegges med et større møte helgen 10. 

– 12.8. der områdeklubbene med tillitsvalgte der ledere, kasserere og sekretærer blir invitert 

til organisasjonsutvikling. 

Finnmark EHK og Nord-Hålogaland er av Formannsmøtet 2011 valgt til å være vertskap for 

møtet 2012. Vertene har sendt ut forespørsel til områdeklubbene om saker som er ønskt tatt 

opp på formannsmøtet tilknyttet RS 2012. 

 

 

 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret avventer om områdeklubbene ønsker formannsmøte i tilknytning til RS2012, 

et møte som uansett vil gå i regi av de to vertsklubbene. 

Representantskapsmøtet skal starte kl. 11.00 den 12.5.12. detaljert program vil ligge ved 

papirene som sendes ut i forbindelse med RS. 

 

 Avlsutvalgene 

o Jämthund 

 Møte mellom SÄK og NEKF 15. – 16.3 

o Norsk Elghund Sort 

 Utvalget har ikke leder pr. dato 

Behandling: 

Forbundsstyret er bekymret for situasjonen for avlsarbeidet i organisasjonen med tanke på å 

ha funksjonelle avlsutvalg. Dette angår spesielt Jämthund der det pr. dato ikke er avlsutvalg i 

funksjon. I dag finnes det en muntlig avtale med Svenska Älghundklubben om bistand og 

Forbundssekretæren er tillagt de administrative oppgavene. På sikt er dette ikke akseptabelt. 

Forbundsstyret har sendt forespørsel ut i elghund-Norge der det ble bedt om tilbakemeldinger 

om personer som kunne være kandidater med kompetanse for eventuelt å kunne gå inn i 

avlsutvalget. Denne forespørselen ga ingen respons. 

Forbundsstyret tar dette til etterretning og vil drøfte videre med SÄK om et tettere samarbeid 

omkring avl for Jämthund i Norge. Det er planlagt møte mellom NEKF/SÄK 25. – 16.3. 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har pr. dato ikke noen leder og Forbundsstyret arbeider 

med å finne frem til aktuell kandidat til å ta denne funksjonen. 

 

Vedtak: 

Marianne Holmli skal ta kontakt med aktuelle kandidater til leder av avlsarbeid for NES.  

 

 Tildelte mandat vedr. utvikling av media- og informasjonstjenester 

(datatjenester)/ansvar for avlsarbeid(Avlsutvalgene/Løshundkomiteen) 

o Uklare grenser mellom ansvar og arbeidsoppgave 

Behandling: 

I forbindelse med arbeidet med å finne frem til felles nordiske prøveregler for elghund-

løshund har det det med flere vedtak i Forbundsstyret gitt spesifikke mandat/arbeidsoppgaver 

til Løshundkomiteen. Enkeltpunkt i mandatet har blitt noe uklart i forhold til andre utvalg og 

Forbundsstyret ser det nødvendig med spesifisering og grenseoppgang av mandater. 

Løshundkomiteen har hatt en av punktene i  mandatet/arbeidsoppgavene: 

Bygge opp en database (del av Nordisk helsedatabase)  

der alle elghundraser fra Finland, Sverige og Norge er samlet med prestasjoner. 

Vedtak: 

På grunn av endrede forutsetninger blir delen av mandatet gitt til Løshundkomiteen som 

omhandler oppbygging av felles database og avl for elghundrasene i Norden løst fra 

Løshundkomiteen og overføres i sin helhet til Avlsutvalget for NEG. 

 

 



 Ungdomsutvalget 

o Søknad om økonomiske midler 

o Invitasjon av de 3 beste fra Ungdomsmesterskapet 2011 til RS 

Behandling: 

Det valgte Ungdomsutvalget i NEKF gis alle muligheter til å søke aktuelle instanser for 

økonomisk støtte til aktivitetstilbud av de unge medlemmene i NEKF. 

Vedtak: 

De 3 beste fra Ungdomsmesterskapet inviteres til å delta på festmiddagen under 

Representantskapsmøtet 2012. 

 

 Søknad fra Sør-Trøndelag Elghundklubb om arrangøransvaret for 

Ungdomsmesterskapet for løshund i 2013 

Behandling: 

Ingen anmerkning. 

Vedtak: 

Sør-Trøndelag EHK tildeles Ungdomsmesterskapet for løshund 2013. 

 

 Samarbeidsavtaler 

o  Premium Pet Products (Eukanuba) 

Behandling: 

Ny samarbeidsavtale med Premium Pet Products vil bli forhandlet i tilknytning til prosjektet 

omkring media- og informasjonstjeneste. 

 

 Årets Hund 

o Endring av regelverket? 

Behandling: 

Forbundsstyret har fått noen innspill på at tittelen Årets Jakthund bør deles opp i tittel for 

Løshund og tittel for Bandhund. 

Vedtak: 

Fra og med 2013 skal Årets Jakthund gis til beste representant for løshund og til beste 

representant for bandhund. 

 

 Brev fra Roald Normo 

o Brev datert 20.2.12, ved. Refusjon av kostnader i forbindelse. med NM. 

Behandling: 

Forbundsstyret anser innholdet i brev fra Roald Normo, datert 20.2.12, som et anliggende 

mellom Roald Normo og den respektive klubb.  

 

 Sak mellom Salten Elghundklubb og Finnmark Elghundklubb 

o Uenighet omkring refusjon av påmeldingsavgift, betalt kost og losji for 

deltager som ble syk og ikke kunne delta. 

 

 

 



Behandling: 

Forbundsstyret har mottatt kopi av korrespondansen mellom de to nevnte områdeklubbene. 

Slik saken er fremstilt bør saken i utgangspunktet avklares iht. til regelverket. Forbundsstyret 

vil likevel be klubbene om å bli enige i saken i all minnelighet. 

Prøveleder Asbjørn Guttorm bes av Forbundsstyret til å ta kontakt med klubbene om å få til 

en avtale. 

 

 Strategi- og handlingsplan 

o Status 

Behandling: 

Pr. 8.3. har ikke utvalget som skal utarbeide strategiplan noe konkret å legg frem for 

Forbundsstyret, dette av ulike legetime årsaker. 

Strategiplan vil selv med noe forsinkelse bli forelagt Forbundsstyret til behandling før 

Representantskapsmøtet 2012 avholdes. 

 

 Europavinnerutstillingen 2015 

o Spesialutstillingen for elghundrasene 

Behandling 

Forbundsstyret ønsker å profilere vår norske raser under Europautstillingen 2015 og vil søke 

om å avholde spesialutstilling av rasene i tilknytning til utstillingen. Forbundsstyret 

planlegger også med å avholde eksteriørdommerkonferanse under tiden og utnytte muligheten 

til kombinasjonen med utstillingen. 

Vedtak: 

Norske Elghundklubbers Forbund søker om godkjennelse for å arrangere spesialutstilling for 

elghundrasene under Europautstillingen i 2015 med henvendelse til Oslo-området EHK om å 

bistå som teknisk arrangør. 

 

 Organisasjonsopplæring/-utvikling 

Behandling: 

Evalueringsutvalget (EU) har ikke registrert at det har vært gjennomført noen form for opplæring eller 

gjennomført arbeid innen organisasjonsutvikling i NEKF de siste tiår. 

EU ser det som viktig at FS/NEKF tar et initiativ til å organisere en fremtidsrettet opplæring av 

organisasjons tillitsvalgte og organisasjonsutvikling. Dette vil etter EU sin mening styrke NEKF på 

sikt og være bedre rustet til å møte de eventuelle utfordringene som organisasjonen vil få fremover. 

EU foreslår at det blir avsatt økonomiske midler, kanskje mulig med økonomisk støtte fra 

paraplyorganisasjonen, og tid til en samling av organisasjonens tillitsvalgte til en 

organisasjonsopplæring. Med det mener utvalget en opplæring/erfaringsutveksling på alle nivåer av 

tillitsvalgte, ledere i sitt fora, sekretærer i sitt osv. 

Dato som kan være aktuell å arbeide frem mot: 10. – 12.8.12. 

Vedtak: 

Forbundsstyret planlegger gjennomføring av seminar 10.-12.8.12 med temaet 

«Organisasjonsopplæring/-utvikling» på Rica Hotel Hamar. Program og innhold vil Forbundsstyret 

komme tilbake til Det skal søkes om ressursbistand fra Norsk Kennel Klub. 

 

 



 Hjorteviltseminar 18. – 19.4.12 

 Er det aktuelt for deltagelse fra Norske Elghundklubbers Forbund ? 

Behandling: 

Forbundsstyret ser det som svært aktuelt å være deltagende under årets Hjorteviltseminar med 

bakgrunn i at nye tanker og retningslinjer for ettersøk og ettersøkshunder vil være et sentralt 

tema under seminaret. 

Vedtak: 

Vidar Huse meldes på som Norske Elghundklubbers Forbunds representant under seminaret. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 11.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Gudbrandsdal EHK 

 

JUNIOR-NM LØSHUND OG JUNIOR-NM BANDHUND SKAL BENEVNELSEN 

GEHK ønsker at NEKF skal jobbe aktivt for at Junior-NM Løshund og Junior-NM Bandhund 

skal være den benevnelsen som skal benyttes på arrangementer tilsvarende det GEHK avholt i 

Øyer/Gudbrandsdalen den 11. november 2011. 

 

Grunnen til dette er blant annet det faktum at de fleste deltagerne til dette arrangementet er 

under utdanning, og det er mye enklere å få fri uten at det blir notert som fravær om 

aktiviteten de skal delta på er et nasjonalt eller internasjonalt mesterskap. 

Signaleffekten til elghund-Norge av å avholde et Norgesmesterskap for juniorer bør vel heller 

ikke undervurderes. 

Et annet argument er større velvillighet til å yte sponsormidler til arrangerende klubber når 

man har NM-statusen.    

 

Siden dette er arrangement er ment å inspirere ungdom til å bli aktivt med i elghundmiljøet, 

og det samtidig har blitt føyd til et moment 11 for å bedømme hundeførers oppførsel i skogen 

før en vinne kan kåres, ser vi ingen grunn til at annet enn hundens poengsum og premiegrad 

skal registreres hos NKK.  

 

Fokuset skal hovedsakelig være på deltagende ungdom og ikke på hunden hun/han stiller 

med.  

Behandling: 

Forbundsstyret har vært i kontakt med Norsk Kennel Klub mht. titulering av mesterskap. Gis 

en hund en NM-tittel, kvalifiseres dette til at hunden blir stambokført med en offentlig NM-

tittel.  

Junior-NM er en tittel som Forbundsstyret ikke ønsker å støtte. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Mesterskapet for NEKFs ungdommer tituleres som Ungdoms-NM. 

NKK skal orienteres om mesterskapet og at det ikke skal stambokføres med vinnertittel. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 12.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Telemark EHK 

 

AD INNGÅELSE AV AVTALER MED KOMMERSIELLE AKTØRER 

 

Avtaler av kommersiell karakter skal konsekvensutredes og sendes klubbene til gjennomsyn.  

 

Før slik avtale inngås skal FS ha bak seg 

 flertallsvedtak på aktuell sak fra RS eller 

 et flertall av klubbene på et ledermøte hvor saken er oppført på saklisten til møtet. 

 ved inngått avtale skal kopi av signert avtale sendes klubbene 

 

Bakgrunn: Ved ledersamling på Gardermoen 14. januar 2012 forsøkte Telemark 

Elghundklubbs representanter å få opplyst en slik sak. Vi satt igjen med 

ubesvarte forhold og den 31. januar 2012 sendte klubben et brev med konkrete 

spørsmål vedrørende aktuell sak.   

 Slik behandling er ikke tilfredsstillende og vi ønsker derfor at slike forhold 

sikres med vedtak som foreslått ovenfor. Og videre at klubbene skal ha 

kjennskap til avtalenes fulle innhold. 

 

Årsmøtet Telemark Elghundklubb 

Behandling: 

Forbundsstyret viser til åpent svar i brev av 24.2.12 til åpent brev fra Telemark EHK av 

31.1.12. 

Forbundsstyret ser på innholdet i forslaget fra Telemark EHK som ikke relevant for å kunne 

drive en dynamisk og utviklende organisasjon. Områdeklubbene bør ha tillit til de personer 

som de til enhver tid har valgt inn i Forbundsstyret til håndtere driften av organisasjonen 

mellom Representantskapsmøtene etter gjeldende lovverk og de vedtak som 

Representantskapet fatter i sine møter. 

 

Forbundsstyret forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Telemark Elghundklubb avvises jmfr. Lover for Norske Elghundklubbers 

Forbund.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 13.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Hadeland EHK 

 

 

CHAMPIONATREGLER FOR ELGHUNDRASENE. 

 9.2 - FORSLAG TIL ENDRINGER AV CHAMPIONATREGLER FOR 

ELGHUNDRASENE – N(J)LCH – LØSHUND. 

 

NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(L)CH – LØSHUND, endres til: 

Gruppe 5 – spisshunder:  

Jämthund, karelsk bjørnehund, laikarasene, norsk elghund grå, norsk elghund sort, svensk hvit 

elghund og hälleforshund: 

3 ganger 1. premie på løshundprøve i Norge. Prøvene må være tatt under 3 forskjellige dommere. 

Premiene må være tatt på prøver arrangert av NEKF. 

To ganger very good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, Sverige 

eller Finland. 

Godkjent sporprøve, enten på terminfestet ferskspor- eller elgsporprøve. 

 

 

KOMMENTARER TIL NKK’S FELLESBESTEMMELSER. 

7.2 – DELTAKELSE. 

Krav for å delta på 2 dagers prøve, 3. avsnitt, utgår.  

Dette er en direkte konsekvens av forslaget om endringer av championatreglene for at de som ønsker å 

gå 2 dagers prøve i stedet for 2 separatprøver skal ha like muligheter til å oppnå N(J)LCH på ett år. 

 

Hans Kristian Skau 

Leder 

 

Behandling: 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Hadeland EHK. 

  

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Hadeland EHK avvises.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 14.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Hadeland EHK 

 

10 - ENDRINGER AV UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE – 

LØSHUND. 
 

UTDANNINGSREGLER, 1. avsnitt, gjeldende ordlyd: 

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når  

nødvendige kvalifikasjoner er til stede. Vedtaket i styret må være enstemmig. 

 

UTDANNINGSREGLER, 1. avsnitt, endres til: 

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når  

nødvendige kvalifikasjoner er til stede. Vedtaket i styret krever alminnelig flertall. 

 

 

UTDANNINGSREGLER, 7. avsnitt, gjeldende ordlyd: 

Elev- og aspirantarbeid skal gå over 2 år. 

 

UTDANNINGSREGLER, 7. avsnitt, endrs til: 

Avsnittet utgår. 

 

 

 

Hans Kristian Skau 

Leder 

 

Behandling: 

Forbundsstyret støtter forslaget fra Hadeland EHK med følgende forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Hadeland EHK støttes og endringene skal gjelde både løshund og bandhund.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 15.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Hadeland EHK 

 

NKK’S JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUNDER – LØSHUND. 

  

Årsmøtet i Hadeland Elghundklubb støtter vedtaket til styret i NEHK om at NKK’s 

jaktprøveregler for elghunder – løshund, vedtas i den form de foreligger. 

  

   

Hans Kristian Skau 

Leder 

 

Behandling: 

Forbundsstyret viser til sin egen sak ang. NKKs jaktprøveregler for elghunder – løshund. 

 

Forbundsstyret forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Hadeland EHK støttes.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 16.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Vestoppland EHK 
 

UTSETTELSE AV BEHANDLINGEN AV NORDISKE REGLER LØSHUND 

Vestoppland EHK vedtok på sitt årsmøte om Nordiske Regler Løshund at hele saken utsettes 

da vi mener at det ikke er godt nok i en del moment slik det foreligger nå. Vi mener også at 

det har gått noe fort i svingene og at det har vært liten mulighet til komme med innspill 

utenom det som vi sendte inn som endringsforslag i 2011. 

Skal reglene vedtas i den form de foreligger nå må det åpnes for endringer.  

 

Behandling: 

Forbundsstyret er av den oppfatning at områdeklubbene gjennom invitasjoner og forespørsler 

fra Løshundkomiteen er blitt gode muligheter til å komme med innspill og kommentarer 

under prosessen som er gjennomført frem til forslaget til revidering av NKK’s jaktprøveregler 

for elghunder – løshund. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Vestoppland EHK avvises.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 17.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Telemark EHK 
 

ENDRINGER FELLESBESTEMMELSER 

 

Har følgende forslag til RS på fellesbestemmelsene punkt  

7.2 deltakelse, teksten er nå: 

Hunder. 

Hunden skal prøves alene. 

Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende 

klubb/forening. Hunder under 15 mnd. kan starte på 1- dags prøve, uten premiering på 

utstilling. 

For at jaktprøven skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling. 

  

En hund som tidligere har 1.premie skal alltid bedømmes av annen dommer. Samme hund kan 

ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng hvor den har oppnådd premie. 

  

For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha: 

 Karrakteren "godkjent" på annonsert godkjenningsprøve eller minst 7.poeng på 

teminfestet fersksporprøve, ved sporing på elg eller hjort.  

 1 premie på 1-dags prøve. 

  

Forandres til: 
7.2 deltakelse, teksten er nå: 

Hunder. 

Hunden skal prøves alene. 

Hunder kan starte på 1- dags prøve, uten premiering på utstilling. 

  

En hund som tidligere har 1.premie skal alltid bedømmes av annen dommer. Samme hund kan 

ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng hvor den har oppnådd premie. 

  

For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha: 

 Karrakteren "godkjent" på annonsert godkjenningsprøve eller minst 7.poeng på 

teminfestet fersksporprøve, ved sporing på elg eller hjort.  

 1 premie på 1-dags prøve.  

 Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller 

samarbeidende klubb/forening.  

Begrunnelse: 

Det er jaktlige egenskaper som vi er ute etter å kartlegge, dette tror vi kan gjøres enklere ved å 

ta vekk kravet om utstilling for deltagelse ved 1-dagsprøver. 

 

Årsmøtet Telemark Elghundklubb 

 

 

 

 



Behandling: 

Forbundsstyret drøftet inngående innhold og konsekvens i Telemark EHKs forslag og styret 

var delt mht. til dette. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

(Avstemming 5 mot 1) 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Telemark EHK avvises.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 18.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Telemark EHK 

 

PUNKT 7.1 FELLESBESTEMMELSER 

 

Arrangøren bør fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng, prøveleder kan godkjenne at prøven 

gås i hundeførerens terreng på 1-dags seperatprøve. Dersom prøven går i hundeførers terreng 

skal det krysses av for dette i skogsprotokollen. 

 

Begrunnelse:  

Foreslår å ta vekk muligheten for å gå i eget terreng, pga utidig press på prøve leder (komité) 

og at det er en stor fordel å gå prøve i eget terreng. Mulighetene for å bedømme hunden i 

moment 1 og 2 kan bli minimal. 

 

Årsmøtet Telemark Elghundklubb 

 

Behandling: 

Forbundsstyret er i prinsippet enige med Telemark EHK.  

 

Forbundstyret fremmer flg forslag til  

                          

Vedtak: 

Arrangøren skal fortrinnsvis skaffe egnede prøveterreng.  Prøveleder kan ved 1 dags-   

separatprøve unntaksvis på forhånd godkjenne at  hunder  prøves i hundeførers  

terreng, men kun når annet område ikke kan skaffes. Dersom prøven er gått i hundeførers 

terreng skal dette krysses av for i skogsprotokollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 19.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Jotunfjell Fjordane 

EHK 

 

ENDRING I GJELDENDE CHAMPIONATREGLER 

 

Østerdalen Elghundklubb(ØEHK) har etter gjennomgang og evaluering av forbundsstyrets 

forslag til nye jaktprøvereger, samt gjennomgang av eksisterende championatregler gjort 

følgende vedtak på sitt årsmøte. 

Under pkt. 9.2 i kommentarer til NKK,s Jaktprøveregler for elghund – har ØEHK forslag på 

at setningen som er skrevet slik: Prøvene må være tatt over minst 2 jaktår, under minst 4 

forskjellige dommere - endres til: Prøvene må være gjennomført med minst 4 forskjellige 

dommere. 

Forslaget fra Østerdalen EHK er basert på følgende begrunnelse: 

I avlssammenheng så ønsker vi å ta i bruk ferdigmeriterte hunder så tidelig som mulig. 

Realiteten for valg av hannhunder er at de i de fleste sammenhenger må ha 

jaktchampionattittelen før de blir brukt noe særlig i avlssammenheng.  

Legger vi til grunn ønsket om tidlig dokumenterte jaktmeritter og oppnådde championatkrav 

og kravet at jaktchampionatet kan tas over et jaktår, så er det helt naturlig at vi gjør den 

foreslåtte endring i jaktchampionatkravet.  

I Østerdalen EHK klubb ser en det som særs viktig at eksisterende 2-dagers prøve beholdes 

uforandret. Det er en forutsetning fra band- og løshundmiljøet i klubben. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Leif Arne Iversen  

Sign  

Leder     

 

Behandling: 

Forbundsstyret er helt enige om at 2-dagersprøven skal beholdes og ha samme betydning som 

i dag. Forbundsstyret er ikke enige i forslaget fra Østerdal EHK om at jaktprøvene frem til CH 

kan gjennomføres i løpet av en prøvesesong. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Østerdal EHK avvises. 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 20.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Østerdal EHK 

 

ENDRING GENERELLE BESTEMMELSER TIL NYE JAKTPRØVEREGLER FOR 

LØSHUND 

 

Østerdalen Elghundklubb(ØEHK) har etter gjennomgang og evaluering av forbundsstyrets forslag til 

nye jaktprøveregler gjort følgende vedtak på sitt årsmøte. 

Under pkt. 7.2 i kommentarer til NKK,s fellesbestemmelser har Østerdalen EHK forslag til at siste 

setning(Er hunden jaktchampion bør den ikke delta på ordinær 2-dagers prøve) i dette punktet fjernes.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Leif Arne Iversen  

Sign  

Leder     

 

Behandling: 

Forbundsstyret er enige i Østerdal EHK forslag. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Østerdal EHK støttes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 21.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Jotunfjell Fjordane 

EHK 

 

FORSLAG FRA JOTUNFJELL FJORDANE: 

 
Dersom Sverige og Finland går inn for de nye reglene for å få lik bedømmelse i de 3 Nordiske 

land, så stemmer vi ja til nye regler.  
Dersom Sverige og/eller Finland ikkje går for de nye reglene, så stemmer Jotunfjell Fjordane 

EHK for at vi beholder eksisterande reglar, men da med tillegg at det skal vera lov å bruke 

GPS (PBP) - peiler for å styrke dømminga. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ser det vanskelig å ta standpunkt i forhold til forslaget fra Jotunfjell Fjordane 

EHK, dette er avhengig av behandling av saker som kommer tidligere på sakskartet under RS. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Jotunfjell Fjordane EHK avvises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 22.12 Sak til behandling på Representantskapsmøtet 2012 – Follo og Østfold EHK 

 

Forslag til RS 2012 

 

Follo og Østfold Elghundklubb foreslår at dersom Sverige eller Finland ikke vedtar «Forslag 

til reviderte jaktprøveregler for elghund - løshund» beholder Norge de gamle reglene fra 

2005. 

 
 

Behandling: 

Forbundsstyret ser det vanskelig å ta standpunkt i forhold til forslaget fra Follo og Østfold 

EHK, dette er avhengig av behandling av saker som kommer tidligere på sakskartet under RS. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 

Vedtak: 

Forslaget fra Follo og Østfold EHK avvises. 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.12 Eventuelt 

 

Intet. 


