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Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter 

Dato:   11.6.2015 

Tid:   Kl. 10.00 

    

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Arild Haugen Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Eivind Haugseth Styremedlem 

Knut Juvet Styremedlem 

Knut J. Herland Styremedlem 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle, 1. varamedlem 

Lars Anton Steinsholt, 2 varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

 
 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak  46.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak  47.15 Referatsaker 

FS.sak  48.15 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak  49.15 Økonomirapport pr. 31.5.15 

FS.sak  50.15 Sak unntatt fra offentligheten 

FS.sak  51.15 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapet 2015 

FS.sak  52.15 Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

FS.sak  53.15 Gjennomgang av komitéer og utvalg 

FS.sak  54.15 Søknad om godkjenning fra Nord-Hålogalands EHKs Årsmøte om endring av 

klubbens vedtekter 

FS.sak  55.15 Videre fremdrift evaluering av jaktprøvereglene for elghund, bandhund inkl. 

registreringsløsning 

FS.sak  56.15 Eventuelt 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 46.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har 

vært initiert av leder. 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 47.15 Referatsaker 

 

 Protokoll fra Forbundsstyremøtet 8.5.15 

Ingen kommentarer 

 

 Avlskonferanse 23.5.15 

 

 Konferanse – Løshundregler 6.6.15 

Referat av Kjell Kruke 

 

 Møte i NKKs Jakthundkomité, 5.mai.15 

Referat av Kjell Kruke 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 48.15 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Generell oppsummering av Representantskapsmøtet 2015 

- FS generelt tilfreds med gjennomføring av RS 2015 

- forbedringspotensialet i forberedelser av RS-saker, grunngivelser og forslag til vedtak 

- drøftingssak på neste styremøte:  

 - «RS-årshjulet» 

 - eventuelle lovendringer 

 - roller 

 

 

 Status ettersøksreglement/-instruks 

Knut J. Herland orienterte FS om møtet i Miljødirektoratet med NKK og NJFF. 

Refererte til de endringene som vil komme i den nye instruksen og de momentene som 

gjelder pr. i dag og som vil være uendret i de nye bestemmelsene. 

Forbundsstyret skal utarbeide informasjonsskriv omkring Instruks for prøving og 

godkjenning av ettersøkshund og sende dette ut til områdeklubbene før 1.7.15. 

Ansvar: Knut J. Herland 
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 FoU-prosjektet (Geninova) 

FS har gjennomført flere runder på forståelse for elgjakt/gjennomføring av jaktprøver i 

prosjektet. FS holder trykk på prosjektet med bl.a. føring på innhold. 

Det er ønske om en «faglig»-vurdering på hundens skogsarbeid i prosjektet. 

Drøftingsrunde med synspunkt fra FS som blir tatt inn i prosjektgruppen og 

styringsgruppen i prosjektet. 

Innsamlet 750 vevsprøver av hunder på utstillinger, mangler 250 for å ha nådd målet på 

1000.  

 

 Elghunden 

Pr. i dag har Elghunden redaksjonskomité som ved hver utgivelse foretar 

korrekturlesning. Det har ved anledninger vært kort tid fra mottak av korrektur til 

tidskrav om ferdig retur, det er et ønske om en ordning som gir noe bedre tid til 

korrekturarbeid. 

FS mener også det må finnes rom og tid for eventuelt å kunne gi nødvendige 

kommentarer/tilsvar på faktaopplysninger som skal trykkes i den respektive utgivelsen. 

 

 Egmontsaken 

Leder orienterte FS om status i saken omkring avtalen Egmont/NEKF  

 

 Daglig drift av NEKF  
Informasjon- og drøftingsrunde i FS om den daglige driften av NEKF. 

De momenter, synpunkter og innspill som ble gitt, tas til etterretning og følges opp. 

 

 Oppstart av saker som kommer opp til høsten 
 - Uttaksregler NM, presiseringer 

FS oppfordrer Løshundkomitéen og Bandhundkomitéen om innspill til enkelte presiseringer i 

uttaksregler for NM. 

Ansvar: Kjell Arild Haugen 

 Årets Hund 
FS utarbeider forslag til høring på ordningen Årets Hund, forslaget tas opp til behandling på 

styremøtet til høsten. 
Ansvar: Jostein Dahle og Kjell Arild Haugen 

 

 Oppfølging av Avlskonferansen 23.5.15 

Avlsutvalget for Jämthund: 

Utarbeidelse av RAS-dokument er iverksatt og har intensjon om å ha dokumentet ferdig utarbeidet 

i løpet av juni -15. 

Ønske om oppfølgingssamling etter Avlskonferansen 23.5.15 i løpet av vinteren. 

Nødvendig at avlsutvalgene tildeles nødvendig autoritet for sitt arbeid. 

Nødvendig med digitalisert kritikker fra utstillingene. 

Ønske om tilsending av utstillingskritikker til respektive avlsutvalg. (Ansv.: Arild Visdal) 

Avlsutvalget for NEG: 

Utarbeidelse av RAS-dokument i gang. Utvalget har ønske om oppfølgingsmøte/-konferanse av 

konferansen 23.5.15. 

Avlsutvalget skal ha møte med Eksteriørutvalget tidlig i august -15. 

 

 Møte i Nordisk Älghundunion, 12. – 13.6.15 
Kjell Arild Haugen, Kjell Kruke og Bjørn Ivar Krabbesund representerer NEKF på møtet i NÄU. 

Hovedsak under møtet vil være regeltolkninger man har i Norge/Finland og felles retningslinjer 

for avl samt status fra svenskene vedrørende løshundreglene. 
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 Tiltak for å hindre hundetyveri 

Det observeres økende interesse for hundegårder og hunder av personell med utenlandsk 

registrerte kjøretøy. 

Knut Juvet utarbeider forslag til brev som belyser problemet, og kan brukes på hjemmeside, 

sendes NKK osv. 

 

 Godtgjørelser og honorar 

Godtgjørelse og honorar er vedtatt av Representantskapsmøtet (RS), gjeldende for Forbundsstyret. 

Endringer av dette må komme som forslag til Valgkomiteen for behandling på RS. 

Komité- og utvalgsmedlemmer får pr. i dag dekt reisekostnader og dokumenterte faktiske utgifter 

tilknyttet sin funksjon. 

Ansvar: Arild Visdal 

 

 Forslag til å legge inn Aksjonsliste i Forbundsstyrets referater 

Aksjonsliste legges inn med protokoller fra og med FS 8/5-15  
 

 Valg NKKs Representantskapsmøte 2015 

Kjell Kruke orienterte omkring valg og prosessen omkring arbeidet framover. 
Kjell sender ut aktuelle dokumenter   
 

 Møteplan for 2015/2016 
Møteplan iverksettes iht. vedtak og føres inn i Årshjulet 2015. 

 

 Orienteringssaker fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

Aktivitetsrapport fremlagt fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort. 

  

 NKKs Jakthundkomité jobber med etiske retningslinjer for prøvedommervervet 
- høring med frist til NKK, 4.9.15 

Løshundkomitéen, Bandhundkomitéen og Ettersøksutvalget tilskrives om å gi innspill til  

FS i anledning saken, med tidsfrist 1.8. 

Forbundsstyret behandler de innkomne innspill på forbundsstyremøtet i august. 

Ansvar: Arild Visdal 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 49.15 Økonomirapport pr. 31.5.15 

 

 Økonomirapport pr. 31.5.15 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 31.5.15 legges frem for Forbundsstyret 11.6.15., er sendt ut pr e-post 

10.5. 

Økonomirapporten inneholder resultat og hovedbok pr. 31.5.15.  

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. 31.5.15 tas til etterretning. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 50.15 Sak unntatt fra offentligheten 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 51.15 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapsmøtet 2015 

 

 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapsmøtet 2015 

 

Saksutredning: 

Følgende saker må ha oppfølging av tiltak fra Forbundsstyret: 

 

 

RS.sak 11.3.15  Jaktchampionat-regler  

 

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER 

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnehund, laikarasene, norsk elghund 

grå og sort, svensk hvit elghund: 

 

LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 

Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve.  

Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. 

Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. 

 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere.  

Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.  

Kun en prøvedagene på separate 2-dagers prøven kan tas på snø. 

Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. 

Championatreglene vedtas for 5 år og de er lukket for revidering fram til RS 2020. 

VEDTAK: Det omforente forslaget fra elghundklubbene Telemark, Vestoppland, Sør-

  Trøndelag og Vestfold er vedtatt med 59 stemmer. 

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøte 2015: 

Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i 

tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene.  
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VEDTAK: Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med 

  bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene.  

  Vedtaket fattet med 54 stemmer. 

 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Vedtaksteksten sendes til Norsk Kennel Klub for å bli implementert i Championatreglene. 

Ansvar: Arild Visdal 

 

RS.sak 11.7.15 Tellende dag 1 og dag 2 under 2-dags prøve   

 

V E D T A K: 

Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb med følgende 

endring/tillegg: 

Som et subsidiært forslag til nye championatkrav – jakt, foreslås at resultat 1. dag på to-

dagers prøve kan gjøres tellende som ett en-dags resultat dersom 2. dag mislykkes, likeledes 

at dag 2 kan gås som 1-dags prøve. 

 

VEDTAK: Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb med 

  følgende endring/tillegg: 

  Som et subsidiært forslag til nye championatkrav – jakt, foreslås at resultat 1. 

  dag på to-dagers prøve kan gjøres tellende som ett en-dags resultat dersom 2. 

  dag mislykkes, likeledes at dag 2 kan gås som 1-dags prøve. 

  Vedtaket enstemmig vedtatt. 

 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

1. RS-vedtaket vedrørende gjeldende dag 1 og dag 2 på 2-dagers jaktprøver iverksettes fra 

høsten 2015. 

2. Datautvalget utarbeider forslag til instruks for praktisering av ordningen innen 1.7.15. 

 

 

 

RS.sak 11.8.15 Hvilende Utstillingschampionat   

 

VEDTAK: For å løse ut Utstillingschampionatet er alle CERTIFIKAT hvilende inntil 

  Jaktchampionatet er fullført og godkjent.  

  Vedtatt med 50 mot 42 stemmer 

 

 

Vedlagt brev fra Vestfold Elghundklubb vedrørende saksbehandlingen av denne saken under 

behandlingen under Representantskapsmøtet. 
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Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Vedtaket oversendes til Norsk Kennel Klubb for å bli implementert i Championatreglene. 

 

 

RS.sak 11.9.15 Tiltak for å få unghunder tidlig på prøve og i avl   

 

VEDTAK: Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret om å vurdere innhold og intensjon i 

   forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb og resultatet av denne vurderingen  

   legges frem for RS 2016. 

   Enstemmig vedtatt. 

 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Jostein Dahle og Eivind Haugseth får ansvar for å iverksette høringsrunde mht. vedtaket i 

11.9.15. 

 

 

 

 

RS.sak 11.10.15 Registreringsnekt etter 150 avkom   

 

VEDTAK: Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret om å søke Norsk Kennel Klub 

 om å innføre registreringsnekt på valper for rasen Norsk Elghund Grå født  etter 

 nådd 150 avkom før parringstidspunktet. 

   Enstemmig vedtatt. 

 

 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Søknad oversendes Norsk Kennel Klub for godkjennelse. 

 

 

 

RS.sak 11.11.15 Tidspunkt for avholdelse av RS   

 

VEDTAK: Representantskapsmøtet støtter ikke forslaget fra Hadeland Elghundklubb ut fra 

   praktiske årsaker. Forbundsstyret skal sørge for å avvikle    

   Representantskapsmøte så tidlig som praktisk mulig. 

   Vedtaket vedtatt med 81 stemmer. 

 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Tiltak iverksatt iht. vedtak RS.sak 11.11.15. 
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RS.sak 11.12.15 Dato-kollisjon Dombås-utstillinga   

VEDTAK: Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret arbeide opp mot Norsk Kennel Klub 

   for å finne praktisk løsning på denne og tilsvarende situasjoner. 

Oppfølging fra Forbundsstyret. 

Vedtak: 

Kjell Kruke følger opp vedtaket med Norsk Kennel Klub. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 52.15 Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

 

 Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort  

 

 

Saksutredning: 
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har oversendt 2 saker til behandling. 

Sak 6/15 Avlsanbefalinger vedrørende øyesykdommer for NES 
 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort støtter seg til enhver tids gjeldende 
avlsanbefalinger fra gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i 
Norge – revidert 2013, NMBU. AUNES diskuterte avlsanbefalinger i møte 07.05.15 og har 
kommet frem til følgende innstilling til vedtak. 
 
 
PRA – progressiv retinal atrofi 
Hunder med PRA, uansett form, bør ikke brukes i avl. Hvis defektgenet ikke er identifisert 
og det ikke finnes gentest, gjelder at hund med PRA, dens foreldre, søsken og avkom ikke 
bør brukes i avl. 
 
PLD – Pectinal-ligament dysplasi 
Hunder med PLD brukes ikke i avl. Hvis det er påvist PLD hos kullsøsken av hund brukt i 
avl, må avlshund øyenlyses før parring, og øyelyse-attest ikke være eldre enn 1 år. 
Parringspartner anbefales øyelyst. Kombinasjonen som har gitt avkom med PLD gjentas 
ikke. 
 
Glaukom 
Hunder med glaukom brukes ikke i avl, unntak hvis det kan dokumenteres at sykdommen 
er utviklet som følge av skade. Hvis det er påvist glaukom hos kullsøsken av hund brukt i 
avl, må avlshund øyenlyses før parring, og øyelyse-attest ikke være eldre enn 1 år. 
Parringspartner anbefales øyelyst. Kombinasjonen som har gitt avkom med glaukom 
gjentas ikke. 
 
 
Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort som endelig 

vedtak. 
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Sak 7/15 Avlsanbefalinger vedrørende epilepsi for NES 
 

For å sikre god helse for rasen NES i avl har avlsutvalget vurdert avlsanbefalinger med 
tanke på epilepsi 
 

Epilepsi: 

Hund med påvist epilepsi brukes ikke i avl, dette gjelder også for ikke-arvbar variant i 

forhold til tisper og påkjenning under drektighet/fødsel. 

Man venter med avlsdebut hos kullsøsken av hund med epilepsi, til de er 3 ½  – 4 år 

gamle. Foreldredyr som har gitt tilfelle av mistenkt epilepsi kan muligens brukes med 

forsiktighet, men i annen kombinasjon. Skulle det oppstå tilfeller av mistenkt epilepsi – 

tas avlsdyret umiddelbart ut av avl. 

 
Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort som endelig 

vedtak. 
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Saksnr.. Sakstittel 

FS.sak 53.15 Gjennomgang av komitéer og utvalg 

 

 Gjennomgang av komitéer og utvalg  

 

Saksutredning: 

Saksutredningen legges frem på Forbundsstyremøtet 11.6. 

Komité og utvalgssammensetninger pr. dato: 

 

Løshundkomitéen 

Ivar Horrigmo, Bjørn Ivar Krabbesund, Arve Olav Sæter 

Geir Langset har signalisert at han ønsker avløsning. 

 

Bandhundkomitéen 

Jan K. Lie, Magnar Nordsveen, Kolbjørn Thun, Per Helge Pedersen 

 

Avlsutvalget for NEG 

Jostein Dahle, Marianne Holmli, Ellen Krogstad, Jan Lien 

 

Avlsutvalget for NES 

Camilla Hartz Repshus, Bård Johnsen, Anita Lie, Kåre Hårstadstrand, Nils Erik Samuelsson 

(kontakt Sverige) 

 

Avlsutvalget for Jämthund 

Eivind Haugseth, Arild Berget, Ole Anders Stenby, Øyvind Brenno 

 

Kontaktutvalg for SHE 

Arne Olav Vårtun, Ann Christin Rønning 

 

Ettersøksutvalget 

Knut J. Herland, Knut Juvet, Magnar Nordsveen 

 

Ungdomsutvalget 

Kjell Arild Haugen, Linda Marie Lien, Leif Skiaker 

 

Datautvalget 

Svenn-Tore Feet, Bjørn Ivar Krabbesund, Eivind Haugseth 

 

Eksteriørutvalg 

Ralf Campbell, Marianne Holmli, Per Ø. Halmrast, Nils-Erik Haagenrud 
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Vedtak: 

1. Liste over komité- og utvalgsmedlemmer med dato for tiltredelse i de respektive 

funksjoner utarbeides. Ansvar: Forbundssekretæren 

2. Løshundkomiteen: 

Kjetil Skjærbekk velges som nytt medlem til utvalget. 

3. Ungdomsutvalget: 

Linda Marie Lien overtar som leder. Kjell Arild Haugen fortsetter likevel som 

medlem. 

Mads Håvard Lundsett velges som nytt medlem til utvalget. 

4. Eksteriørutvalg: 

Lars Anton Steinsholt, velges inn i utvalget som Forbundsstyrets representant og til 

funksjonen som leder i utvalget. 

5. Avlsutvalget/kontaktutvalg for Laikarasene: 

Terje Tovmo, Tommy Sønsterud 

6. Etter dette er sammensetningen av komiteer og utvalg foreløpig slik: 

 

Løshundkomitéen 

Ivar Horrigmo leder, Bjørn Ivar Krabbesund, Arve Olav Sæter, Kjetil Skjærbekk 

 

Bandhundkomitéen 

Jan K. Lie, Magnar Nordsveen, Kolbjørn Thun, Per Helge Pedersen 

 

Ettersøksutvalget 

Knut J. Herland, Knut Juvet, Magnar Nordsveen 
 

Avlsutvalget for NEG 

Jostein Dahle, Marianne Holmli, Ellen Krogstad, Jan Lien 
 

Avlsutvalget for NES 

Camilla Hartz Repshus leder, Bård Johnsen, Anita Lie, Kåre Hårstadstrand, Nils Erik 

Samuelsson (kontakt Sverige) 
 

Avlsutvalget for Jämthund 

Eivind Haugseth leder, Arild Berget, Ole Anders Stenby, Øyvind Brenno 
 

Kontaktutvalg for SHE 

Arne Olav Vårtun, Ann Christin Rønning 
 

Avlsutvalget/kontaktutvalg for Laikarasene 

Terje Tovmo, Tommy Sønsterud 

 

Ungdomsutvalget 

Linda Marie Lien leder, Leif Skiaker Kjell Arild Haugen, Mads Håvard Lundsett 
 

Datautvalget 

Svenn-Tore Feet leder, Bjørn Ivar Krabbesund, Eivind Haugseth 
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Eksteriørutvalg 

Lars Anton Steinsholt leder, Ralf Campbell, Marianne Holmli, Per Ø. Halmrast, Nils-Erik 

Haagenrud 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 54.15 Søknad om godkjenning fra Nord-Hålogaland Elghundklubb om endring i 

klubbens vedtekter 

 

 Søknad om godkjenning fra Nord-Hålogaland Elghundklubb om endring i klubbens 

vedtekter 

 

Saksutredning: 

Søknad om godkjenning fra Nord-Hålogaland Elghundklubb om endring i klubbens vedtekter 

har vært drøftet i Forbundsstyret tidligere, men det er ikke gjort formelt vedtak av 

Forbundsstyret. 

 
 
Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner Nord-Hålogaland Elghundklubbs Årsmøte 2014s  vedtatte endring av 

klubbens vedtekter iht. teksten i søknaden. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 55.15 Videre fremdrift evaluering av jaktprøvereglene for elghund, bandhund inkl. 

registreringsløsning 
 

 

 Videre fremdrift evaluering av jaktprøvereglene for elghund, bandhund inkl. 

registreringsløsning 

 

Saksutredning: 

Bandhundkomitéen ønsker tilrettelegging av registreringsløsning for bandhundprøvene. 

 

Vedtak: 

1. Jaktprøvreglene for bandhund har vært ute på en første høring i områdeklubbene. Målsettingen 

er at eventuelle endringer skal gjøres på RS våren 2016. Forbundsstyret må lage innstilling i 

saken desember -15. 

2. For å foreta en teknisk gjennomgang/forslag på prøveregistrering tilpasset prøvereglene 

nedsetter FS følgende arbeidsgruppe: 

Bandhundkomitéen: Kolbjørn Thun 

Datautvalget:  Bjørn Ivar Krabbesund 

Områdeklubbene: Nils Olav Stokke, Sør-Trøndelag EHK 

3. Arbeidsgruppen skal i nært samarbeid med Bandhundkomitéen komme med forslag på 

tilpasninger i regelverket og registreringsløsning. Det er ønskelig å få registrert 

prøveresultatene på en slik måte at en kan ta ut data for bruk i avlsarbeid. 

Forslag sendes Bandhundkomitéen senest 1.10.15. 

 Etter behandling i Bandhundkomitéen skal et fullstendig regelverk med ut på høring til      

områdeklubbene. Klubbene har frist til 20.11.15 med tilbakemelding
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Saksnr.  

FS.sak 56.15 Eventuelt 

 

 Eventuelt 

 

 Innhenting av registreringer av sykdommer og annet materiell fra tidligere 

utvalgsmedlemmer. 

Forbundssekretæren utformer forslag til skriv som sendes aktuelle tidligere 

utvalgsmedlemmer. 

 

 Rovdyr 

Informasjon fra Knut J. Herland om pågående arbeid i Rovdyrutvalget. 
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AKSJONSLISTE 

FARGEKODER: 

 Kritisk, prioritet 1  Ikke utført/levert innen avtalt frist 

 Viktig, prioritet 2  Utført og avsluttet 

 Registrert, ikke prioritert   

 

FS.sak nr. Beskrivelse av oppgave / Status Ansvar Frist 

41.15 Effektuere vedtaket, brev til NKK  

med søknad om kommisjonsmåling av 

elghunder 

Forbundssekretæren  

42.15 Formidling av vedtak til de det 

vedkommer, Ungdomsutvalget 

Forbundssekretæren  

 Revidering av reglement for uttak og 

ungdomsarbeid 

Forbundsstyret Høsten 2015 

 Forslag til handlingsplan for 

rekrutteringsarbeidet 

Ungdomsutvalget 1.10.2015 

43.15 Fordeling og utbetaling av støtte til 

dommeropplæring til omr.klubbene 

Forbundssekretæren  

 Fakturering av forskuttert 

aktivitetsavgift 

Forbundssekretæren  

45.15 Utbetaling av tildelt arrangementsstøtte 

til Nord-Trøndelag EHK 

Forbundssekretæren  

48.15 Info.skriv om Instruks for prøving og 

godkjenning av ettersøkshund til 

omr.klubbene 

Knut J. Herland 1.7.2015 

 

 

 Elghunden, prosesser omkr. produksjon Kjell A. Haugen og 

Forbundssekretæren 

 

 Uttaksregler NM, presiseringer,  Kjell A. Haugen  

 Årets Hund, gjennomføring av høring Jostein Dahle, Kjell 

A. Haugen 

1.10.15 

 Tiltak for å hindre hundetyveri, 

utarbeidelse av forslag til brev/artikkel 

Knut Juvet  

 NKKs Jakthundkomités høring om 

etiske retningslinjer for 

prøvedommervervet. 

Innspill fra Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen og 

Ettersøksutvalget til FS 

Løshundkomitéen 

Bandhundkomitéen 

Ettersøksutvalget 

1.8.2015 

 Løshundkomitéen, Bandhundkomitéen 

og Ettersøksutvalget tilskrives 

Forbundssekretæren  

51.15 Oppfølging av RS-vedtak: 

Jaktchampionatregler, NKK tilskrives 

med vedtakstekst 

Forbundssekretæren  

 Tellende dag 1 og dag 2 under to-

dagersprøver 

Utarbeidelse av instruks for praktisering 

av ordningen 

Datautvalget 1.7.15 



 

Side 16 av 16 

 

 Hvilende utstillingschampionat 

NKK tilskrives med vedtakstekst 

Forbundssekretæren 

 

 

 Tiltak for å få unghunder tidlig på prøve 

og i avl. 

Høringsrunde iverksettes 

Jostein Dahle 

Eivind Haugseth 

 

 Registreringsnekt etter 150 avkom NKK 

tilskrives med vedtakstekst 

Forbundssekretæren  

 Arbeide mot NKK for å finne praktisk 

løsning vedr. datokollisjoner med 

utstillinger 

Kjell Kruke  

53.15 Oppdatering av faktaopplysninger 

omkring komitéer og utvalg 

Forbundssekretæren  

54.15 Videre fremdrift med evaluering av 

jaktprøvereglene for bandhund inkl. 

registreringsløsning. 

Nedsatt arbeidsgruppe skal i samarbeid 

med Bandhundkomitéen utarbeide 

forslag til Bandhundkomitéen 

Arbeidsgruppe: 

Kolbjørn Thun 

B. I. Krabbesund 

1 repr. Frå S-T. 

EHK 

1.10.15 

 Gjennomføring av høring om nytt 

regelverk for bandhundprøver fra 

områdeklubbene 

Bandhundkomiteen 

 

20.11.15 

56.15 Innhenting av registreringer av 

sykdommer og annet materiell frå 

tidligere utvalgsmedlemmer, tilskrives 

Forbundssekretæren 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


