Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Rica Hotel Hamar, Olrud
19. - 20.4.2012
Møtestart kl. 18.00

Faste medlemmer som møtte:
Ellen Krogstad
Kjell Kruke
Asbjørn Guttorm
Vidar Huse
Marianne Holmli

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Andre inviterte som møtte:
Knut Ole Røed
Svenn-Tore Feet
Bjørn Ivar Krabbesund
Stein Briskeby
Jan Erik Andersen
Arnfinn Lien
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ellen Krogstad (sign.)
___________________

Kjell Kruke (sign.)
___________________

Vidar Huse (sign.)
___________________

Asbjørn Guttorm (sign.)
___________________

Marianne Holmli (sign.)
___________________

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 24.12
FS.sak 25.12
FS.sak 26.12
FS.sak 27.12
FS.sak 28.12
FS.sak 29.12
FS.sak 30.12
FS.sak 31.12

Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Evalueringsutvalget – ferdigstilling av strateginotat
NEKFs Strategidokument 2012 - 2016
RS.sak fra Østerdalen Elghundklubb
Representantskapets møte 12.5.12
Nordisk Mesterskap – løshund 2012 / møte Nordisk Elghundunion 21. – 22.9.12
Eventuelt

Torsdag 19.4.:
18.00 - 20.30
FORBUNDSSTYRETS MØTE MED LØSHUNDKOMITEEN/ARBEIDSUTVALGET FOR
FELLES NORDISK SAMARBEID OG DATABASE V/SVENN-TORE FEET, BJØRN IVAR
KRABBESUND, STEIN BRISKEBY OG KJELL KRUKE

Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og database var innkalt til møte med Forbundsstyret
for å redegjøre for planene for utdanning/skolering av jaktprøvedommer for løshund etter eventuelt
vedtak om godkjenning av de reviderte jaktprøveregler for elghund – løshund i RS.sak 11.3.12 under
årets Representantskapsmøtet.
Møtet startet med en generell statusrapportering fra Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og
database om tingenes tilstand.
Utvalget redegjorde for at databasen i Finland var klar for å kunne ta i mot data tilknyttet de felles
nordiske prøvereglene.
Feet orienterte om at han hadde vært i møte med NKKs IT-avdeling for 6-7 uker siden i anledning
mottak i NKK for korrekte hundedata fra NEKF i sin database.
Under denne rapporteringen fremla utvalget sin oppfatning av at komiteen ikke lenger hadde
Forbundsstyrets tillit til sitt arbeid vedrørende revideringen av prøvereglene og arbeidet med felles
nordiske prøveregler.
Arbeidsutvalget har forholdt seg til de mandat som Forbundsstyret har nedfelt i sine vedtak og viste til
sin gjennomgang av dette.
Hva ønsker Forbundsstyret av utvalget? Skal utvalget fortsette sitt arbeid?
Marianne Holmli etterlyste bedre dokumentasjon og spesifikasjoner på arbeidet som utvalget i
samarbeid med Sverige og Finland har gjort, spesifikasjoner bl.a. mht. databasen det refereres til.
Dette har også vært etterspurt ved flere anledninger fra avlsutvalgene.
Utvalget referert til de protokoller og dokumentasjoner som er publisert på forbundets nettsider.
Møtedeltagerne drøftet igjennom oppfatningen fra utvalget om mistillit hvor Forbundsstyret bekreftet
at utvalget hadde Forbundsstyrets fulle tillit og skulle fortsette sitt arbeid mot felles nordiske
prøveregler.
Enighet mellom utvalget og Forbundsstyret at alle dommere må ha gjennomført skolering i bruk av de
reviderte prøvereglene innen 21.8.12.
Skoleringen gjennomføres som sentralt kurs der områdeklubbene inviteres til å stille med et par
dommere som igjen skal skolere sine lokale dommere. Behovet om flere enn en sentral samling
vurderes.
Utvalget administrerer kurset selv, med innkalling, organiserer møtested osv.

Skogskort
Utvalget ønsker å utvikle og innføre «skogskort» for bruk av dommerne under dømming i skogen.
Kortet er tenkt som en huskeliste og et skjema for notering av hendelser etc. i skogen som skal støtte
føring av skogsprotokollen.
Utvalget ferdigstiller skogskortet og oversender dette til Forbundssekretæren for trykking.
Skogsprotokoll
Utvalget arbeider med ferdigutvikling av skogsprotokoll iht. reviderte jaktprøveregler og etablering for
registrering i database.
Møtet avsluttet med konklusjon om videre arbeid med de oppgaver og fremdrift som er referert over.

Saksnr.
FS.sak 24.12

-

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 8. – 9.3.2012
Ingen kommentarer.

Saksnr.
FS.sak 25.12

Sakstittel
Orienterings- og drøftingssaker

 Økonomirapport pr. 1.4.2012
Forbundssekretæren la frem økonomioversikt pr. 1.4.12. Pr. dato er det ikke avvik i
mellom regnskap og forslaget til budsjett for 2012.
Inngangen av medlemskontingenten er svært positiv på denne tiden av året i forhold til
erfaringene fra tidligere år. Dette gir også områdeklubbene god likviditet tidlig på året.
 Jakthundinstruktør / kontaktperson for dressurspørsmål
Forbundet mottar økende henvendelse fra publikum med spørsmål omkring dressur,
trening av hunder.
Forbundsstyret ser det som aktuelt med å opprette en egen kontaktperson i
organisasjonen med nødvendig kompetanse for å håndtere denne type henvendelser.
Ellen Krogstad ble med sin bakgrunn i dette emnet forespurt om å bekle denne
funksjonen.
Forbundsstyret innarbeider denne funksjonen i organisasjonen.
 Avklaring om mandat og ansvar i FS.sak 10.12
o Forbundsstyret gjorde følgende vedtak i FS.sak 10.12:
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.
Vidar Huse la frem sak om ønske om en avklaring i forhold til effektuering av vedtaket i
FS.sak 10.12.
Vedtaket ble referert til i møtet med Løshundkomiteen/Arbeidsutvalget for felles nordisk
samarbeid og database, 19.4., og klargjort at mandatet er løst fra Løshundkomiteen, men at
mandatet fortsatt skal ligge hos Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og database.
Det er utfordringer i koordinering tilknyttet vedtaket i FS.sak 10.12 og vedtaket gjort i FS.sak
48.11 med oppfølgingsvedtak. Denne problemstillingen vil bli tatt opp i møtet me
Avlsutvalget for NEG senere på dagen.


Avlsutvalget for NES
Marianne Holmli har etter oppdrag fra Forbundsstyret forespurt Per Helge Pedersen om å gå
inn i Avlsutvalget for NES som leder for utvalget. Pedersen har sagt seg villig til å ta denne
oppgaven.
Denne saken er i forståelse med de andre medlemmene i avlsutvalget



Avlsarbeid for Jämthund
Lederen redegjorde for møte mellom NEKF og SÄK 15. – 16.3. iht. møtenotatet fra møtet.
Avlsansvarlige i Svenska Älghundklubben ønsker å gjennomføre møte med NEKF og
jämthundmiljøet i NEKF for å se på hvordan et fremtidig avlsarbeid for Jämthund kan
organiseres i Norge og NEKF.

Det ønske om å gjennomføre et møte i forbindelse med utstillingen på Dombås i juni, et møte
Forbundsstyret kommer tilbake til.


Styreforsikring
Forbundssekretæren er i kontakt med Gjensidige Forsikring om styreforsikring, men det er
ikke pr. dato mottatt konkret tilbud fra forsikringsselskapet.
Gjensidige Forsikring håndterer styreforsikringen som NKK har opprettet.



Sak fra Gudbrandsdal EHK, NM-uttak
Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra Gudbrandsdal EHK om en sak vedrørende søknad
fra et av sine medlemmer om deltagelse under årets Norgesmesterskap for Løshund.
Saken er at vedkommende ikke var medlem av noen områdeklubb pr. 30.6.11 som er et krav
nedfelt i uttaksreglene til NM for å kunne tas i betraktning for deltagelse.
Forbundsstyret viser til gjeldende i Uttaksreglene for NM og anser ikke vedkommende ikke
kvalifisert til deltagelse.



Årets Hund
Marianne Holmli la frem noen synspunkter vedrørende de statutter/regler som er gjelden for
Årets Hund.
Marianne Holmli, Jan Erik Andersen (NEG) og Per Helge Pedersen (NES) får til oppgave å
gjennomføre en revidering av reglene for Årets Hund.



Studieforbundet natur og miljø
Kjell Kruke har arbeidet med godkjenninga av kursplaner og har fått lagt inn i studieplanen
hos Studieforbundet natur og miljø følgende kurs:
Kursnr. 1229
Kursnr. 1228
Kursnr. 1248
Kursnr. 1247

Jaktprøvedommer – bandhund
Jaktprøvedommer – løshund
Etterutdanning Elghund – Band.
Etterutdanning Elghund – Løs.

Områdeklubbene anbefales å gå inn på nettsiden:
http://www.naturogmiljo.no/

for å orientere seg om Studieforbundet, studieplanene og hvordan søke økonomisk
støtte til gjennomføring av kurs.
 Presisering av Uttaksreglene for NM
Forbundsstyret har mottatt innspill på presiseringen som ble gjort i Uttaksreglene for
NM pkt. 5:
5. Hunden må ha minimum 1.pr 1-dags-, og 1.pr. 2-dagers prøve, samt en ”Very good” på
utstilling etter fylte 15 mnd. Gjennomsnittlig poengsum for alle prøvene der hunden har
kommet for elg gjelder for uttaket. 2- dagers prøve = 1 prøve. (Gjennomsnittet av begge
dagers poengsummer).
 Presisering: Det er kun prøver der hunden har kommet for elg begge dagene på 2 dagers prøve som skal ligge til grunn for uttak.

Vedtak:
Forbundsstyret opprettholder sin presisering slik den i formen er over.

Saksnr.
FS.sak 26.12

Sakstittel
Evalueringsutvalget – ferdigstilling av strateginotat

Evalueringsutvalget – ferdigstilling av strateginotat
Saksfremstilling:
Evalueringsutvalget har ferdigstilt sitt strateginotat av 12.4.12 og utsendt til Forbundsstyret
for behandling
Behandling:
Strateginotat fra Evalueringsutvalget ble gjennomgått og drøftet hvordan dokumentet skulle
nyttes i det videre arbeidet i organisasjonen. Det er mange forhold som utvalget har
kommentert og som der viktig blir tatt tak i av Forbundsstyret. Strateginotatet vil bli
innarbeidet i Strategiplanen 2012 – 2016.
Vedtak:
Strateginotat fra Evalueringsutvalget sendes ut som vedlegg sammen med Strategiplan for
2012 - 2016 til Budsjettet 2012 i RS-papirenepapirene.

Saksnr.
FS.sak 27.12

Sakstittel
Forslag til NEKFs Strategiplan

NEKFs Strategiplan
Saksfremstilling:
Ellen Krogstad, Vidar Huse og Forbundssekretæren har utarbeidd forslag til NEKFs
Strategiplan for perioden 2012 – 2016. Planen legges frem til behandling til behandling på
Forbundsstyret 19. – 20.4.12
Behandling:
Strategiplan 2012 - 2016 ble gjennomgått i sin helhet. Planen blir et viktig arbeidsredskap for
Organisasjonens arbeid og utvikling i tiden og årene fremover.
Vedtak:
Strategiplan 2012 – 2016 sendes ut som vedlegg sammen med Strateginotatet fra
Evalueringsutvalget til Budsjettet 2012 i RS-papirenepapirene.

Saksnr.
FS.sak 28.12

Sakstittel
RS.sak fra Østerdalen Elghundklubb

RS.sak fra Østerdalen Elghundklubb
Saksframstilling:
Dette er en sak fra Østerdalen Elghundklubb, datert 23.2.12, som ønskes fremlagt for
behandling på årets møte i Representantskapet.
Saken har blitt forlagt og ikke blitt tatt med i tidligere behandling av innkomne saker til FS.
Saken var Forbundssekretæren i hende før 1.3.12.
-----------------------------Sak til RS 2012. Østerdalen EHK går inn for det reviderte forslaget av Norsk Kennel Klub’s
jaktprøveregler for elghund løs med noen tilleggsjusteringer.
Østerdalen Elghundklubb(ØEHK) har etter gjennomgang og evaluering av forbundsstyrets forslag til
nye jaktprøvereger gjort følgende vedtak på sitt årsmøte:
Under avsnitt 4 i moment 1 legges ordet eller inn mellom alle avstandsangivelser og tidsangivelser.
Dette gjøres som vist nedenfor for alle poengtabellene.
Søksmønstret er svært effektivt, søksturen er på 2 km eller mer, farten er
utmerket, og største avstand til prøvegruppen er mer enn 800 m eller
søksturene er i gjennomsnitt 15 – 30 minutter.
I jaktprøvereglenes avsnitt 5 premiering, justeres kravet til premieringer i tråd med det reviderte
forslaget av Norsk Kennel Klub’s jaktprøveregler for elghund løs.
Vedlegg 1: Oppdatert regelforslag med tilleggsjusteringer versjon 6.7.1
Vedlegg 2: Oppdatert punkt 5 av Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for elghund løs.
5. PREMIERING.
For å oppnå 1. premie kreves:
Minst 90 min. stålos på samme dyr/dyregruppe. Med stålos menes los som står på samme sted, eller
beveger seg med naturlige forflytninger i løpet av den lostiden som kreves. Dommeren må ut
frasituasjonen vurdere hva som er en naturlig forflytning. Det stilles ingen krav til minimumspoeng i
noe moment, men det må oppnås minst 70 poeng sammenlagt.
For å oppnå 2. premie kreves:
Minst 60 min. stålos på samme dyr/dyregruppe. Med stålos menes los som står på samme sted, eller
beveger seg med naturlige forflytninger i løpet av den lostiden som kreves. Dommeren må ut fra
situasjonen vurdere hva som er en naturlig forflytning. Det stilles ingen krav til minimumspoeng i noe
moment, men det må oppnås minst 60 poeng sammenlagt.
For å oppnå 3. premie kreves:
Minst 30 min. stålos på samme dyr/dyregruppe. Med stålos menes los som står på samme sted, eller
beveger seg med naturlige forflytninger i løpet av den lostiden som kreves. Dommeren må ut fra
situasjonen vurdere hva som er en naturlig forflytning. Det stilles ingen krav til minimumspoeng i
noe moment, men det må oppnås minst 50 poeng sammenlagt.
Krav til endelig premiering ved 2-dagers prøve:
Ved 2-dagers prøve danner summen av begge dagers poengsetting og premiegrad grunnlaget
forendelig premiering.
Dommermøte ved samlet prøve avholdes umiddelbart etter prøvens slutt begge dager, der dommer
leverer utfylt skogsprotokoll til prøvens ledelse.
Ved 2-dagers separat prøve skal det avholdes samlet dommermøte. Ut fra begge dagers
poengsetting og premiegrad fastsetter dommerkollegiet den endelige premiegrad.

For å oppnå 1. premie: Hunden må gå til premie begge dager. Den må ha 1.premie en av dagene. Det
kreves minst 140 poeng sammenlagt for begge dagene.
For å oppnå 2. premie: Hunden må gå til premie begge dager. Den må ha minst 2. premie en av
dagene. Det kreves minst 120 poeng sammenlagt for begge dagene.
For å oppnå 3. premie: Hunden må gå til premie begge dager. Den kreves minst 100 poeng
sammenlagt for de to dagene.

----------------Vedtak:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Østerdalen Elghundklubb

Saksnr.
FS.sak 29.12

Sakstittel
Representantskapets møte 2012

Representantskapets møte 2012
Saksfremstilling:
Forbundssekretæren har satt opp forslag til rekkefølge innkomne saker (RS.sak 11.1 – 13.12.)
til RS skal behandles etter. Det er viktig at sakene behandles i logisk en rekkefølge.
RS-ordfører Arnfinn Lien var innkalt til behandling av denne saken
Valgt RS-ordfører Arnfinn Lien er forhindret fra å møte på årets RS og derfor vil Nils Røsholt
overta Liens rolle og vil møte på Forbundsstyremøtet under behandling av denne saken.
Dette medfører at RS må velge en setteVise-RSordfører.
Behandling:
RS.sak 11.1 – 13.12 ble gjennomgått av Forbundsstyret og RS-ordfører og etablert i
kronologisk rekkefølge for å få logikk og korrekt rekkefølge mht. vedtakene som skal gjøres
og som vil ha innflytelse på avstemming og vedtak i andre saker.
Vedtak:
RS-ordførerens innkalling til Representantskapsmøtet 2012 sendes ut som endelig iht.
behandlingen av RS.sak 11.1. – 13.12.

Saksnr.
FS.sak 30.12

Sakstittel
Nordisk Mesterskap – løshund 2012 / møte i Nordisk Elghundunion

Nordisk Mesterskap – løshund 2012 / møte i Nordisk Elghundunion
Saksfremstilling:
Arbeidsutvalget for arrangementet Nordisk Mesterskap – løshund 2012 har sendt ut invitasjon
til alle områdeklubber og har lagt invitasjonen ut på nettet. Fristen for påmelding/søknad er
utvidet til 15.5. med bakgrunn i dårlig respons innen opprinnelig frist, 15.4.
Invitasjon til Sverige og Finland, både deltagere og delegater til Nordisk Elghundunion er pr.
dato ikke utsendt, da dette ansees som et anliggende for FS.
Behandling:
Forbundsstyret drøftet avtale som er gjort i Nordisk Elghundunion og hvem som til enhver tid
skal representere de respektive land i unionen.
Møtet i Nordisk Elghundunion skal gjennomføres 22.9. i tilknytning til Nordisk Mesterskap
Løshund på Skjerdingen, Østerdalen EHK.
Vedtak:
Forbundssekretæren utformer og sender invitasjon til deltagere Nordisk Mesterskap og
delegater til møte i Nordisk Elghundunion.

Saksnr.
FS.sak 31.12

Sakstittel
Eventuelt

Intet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORBUNDSSTYRETS MØTE MED AVLSUTVALGET FOR NEG V/JAN ERIK
ANDERSEN OG PER TONI GRUNDT, FREDAG 20.4.12 KL. 16.30 – 18.00
Møtet var ønsket for å avklare momentene som var fremsatt i brev av 27.3.12:
- «Krav til dokumentasjon og handling fra FS vedrørende deres arbeid i Nordisk
Elghundunion.
AU-NEG er forespeilet informasjon fra FS(LHK) ved flere anledninger vedrørende det
arbeidet som har pågått i Nordisk Elghundunion. Vi har etterlyst det som gjelder vårt fagfelt.
Det eneste vi har fått, er overskrifter vedrørende nordisk avl med samme innhold i flere år.
For å presisere, så er AU-NEG på vegne av FS de som skal håndtere alt vedrørende
avlsarbeid. Vi ber om at FS iverksetter de vedtak som er utført på dette området, senest jamfør
FS sak 10.12. Dette gir AU-NEG ansvaret for alle aktiviteter på dette området.
Gjennom denne henvendelsen så forlanger AU-NEG at all etablert informasjon som vedrører
avl i regi av det nordiske samarbeidet inkludert beskrivelser og dokumentasjon om aktuell
felles avlsdatabase er oss i hende senest 10. april. Det som ikke er mottatt til denne dato anses
som ikke etablert.
Aktuelle nært forestående møter vedrørende dette tema forutsettes lagt til Norge, slik at vi kan
få nødvendig informasjon om status. Videre så ønsker AU-NEG å presentere det arbeidet som
gjøres i Norge rundt avl og samtidig bruke dette som utgangspunkt for det nordiske
samarbeidet videre.
AU-NEG forventer at FS innkaller til et møte i Norge med Nordisk Elghundunion i andre
halvdel av april 2012. -»
Jan Erik Andersen, leder av Avlsutvalget for NEG, redegjorde for innholdet i brevet med
presisering av de enkelte moment.
Det ble lagt stor vekt på den manglende dokumentasjon og spesifikasjon omkring arbeidet
som er gjort og gjøres av Løshundkomiteen/Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og
database. Pr. i dag etter gjentatte forespørsler har ikke Forbundsstyret kunne legge frem det etterspurte
materialet, noe AUNEG ser som underlig.
Andersen presiserte at Forbundsstyret hadde vedtatt i FS.sak 10.12. å legge ansvaret om oppbygging i

sin helhet til Avlsutvalget for NEG og etterlyste effektueringen av vedtaket.
Møtedeltagerne drøftet brevets innhold og Andersens innspill på hvordan komme videre i
arbeidet omkring database og datahåndtering og med spesiell vekt på samarbeidet med NKK.
Forbundsstyrelederen redegjorde for viktigheten om å få gjennomført et møte med Finland og
Esa Kukkonen snarest for å få avklaring mht. arbeidet med felles nordisk database og arbeidet
videre. I dette møtet skal Avlsutvalget for NEG v/Jan Erik Andersen være deltager.

Lederen ønskte videre at det skulle gjennomføres møte mellom NKK og NEKF representert
ved: Vidar Huse, Kjell Kruke, Jan Erik Andersen, Svenn Tore Feet og Forbundssekretæren.
Samarbeid NEKF - Egmont HM AS
Møtet drøftet status omkring prosjektet med Egmont HM AS om etablering av media- og
informasjonstjenester.
Det ble vist til arbeidet med etablering av skogsprotokoll mht. de reviderte jaktprøvereglene
for løshund og spesifikasjon av denne for å kunne etablere en løsning for dataregistrering.
Møtet var enige om at det er kun tiden og veien til at dette må være på plass og før kursing av
prøvedommere iverksettes. Siste frist for at alt er på plass er 21.8.12.
Pga. tidsfristen skal Løshundkomiteen/Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid utarbeide en
spesifikasjon for dataregistrering av parameterne i skogsprotokollen innen 14 dager fra dags dato
(20.4.) og oversende denne til Jan Erik Andersen på vegne av prosjektet omkring FS.sak 48.11. Dette
for å sikre at dataløsningen for skogsprotokollen etableres.
Møtet avsluttet kl. 18.00.

