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Møtested:  Thon Hotel Oslo Airport 

Dato:   8.5.2015 

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 

 

Andre inviterte som møtte: 

Ivar Horrigmo  RS-Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak  37.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak  38.15 Referatsaker 

FS.sak  39.15 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak  40.15 Økonomirapport pr. 30.4.15 

FS.sak  41.15 Kommisjonsmåling/skjema  

FS.sak  42.15 Ungdomsmesterskap/ungdomsarbeid 

FS.sak  43.15 Utbetaling av opplæringsmidler til klubbene / fakturering av aktivitetsavgiften 

FS.sak  44.15 RS.sak 11.13.15 og 11.14.15 

FS.sak  45.15 Eventuelt 

 

 

 



Side 3 av 12 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 37.15 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 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 38.15 Referatsaker 

 

 Protokoll fra Forbundsstyremøtet 11.3.15 

 Referat fra møte i Jakthundkomitéen, NKK 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 39.15 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 

 Status ettersøksreglement/-forskrift 

Knut J. Herland orienterte styret omkring arbeidet som har startet og skal starte i den nye 

Kompetansegruppa Ettersøk i NKK. 

 

 RS-forberedelser 

 Utnevning av fullmaktskomité, protokollfører, tellekorps osv. 

 Fremlegging av saker 

 Diverse roller, komitéer 

 Gjennomføring av festmiddag 

 

 Status prøveregistrering 2015 

Gjennomgang av arbeidet som er gjennomført vedrørende registrering av prøver fra 2013 

og 2014 med produksjon av Årboka 13/14 og planene for arbeidet i Datautvalget 

fremover. 

Årboka deles ut til de av RS-representantene som er abonnenter av Årboka under RS, 

resterende sendes ut etter RS, forventet ut til abonnentene medio uke 21. 

 

 Gjennomgang uttaksregler NM Bandhund/Løshund 

- innspill fra enkelte klubber 

- innsendt sak fra Telemark EHK 

 

Uttaksregler NM Bandhund/Løshund settes opp som egen sak høsten -15. 

 

 Statutter for tildeling av Årets Jakthund og Årets oppdretter 

- innsendt sak fra Telemark EHK 

 

Statuttene for Årets Hund settes opp som egen sak høsten -15. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.15 Økonomirapport pr. 30.4.15 

 

 Økonomirapport pr. 30.4.15 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 30.4.15 utsendt til styrerepresentantene 6.5., ble lagt frem for 

Forbundsstyret 8.5.15. 

Økonomirapporten inneholder resultat pr. 30.4.15 og hovedbok pr. 30.4.15 

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. 30.4.15 tas til etterretning. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41.15 Kommisjonsmåling/skjema 

 

 Kommisjonsmåling/skjema  

 

Saksutredning: 

NKK ved Hovedstyret har åpnet for kommisjonsmåling av flere raser. Forbundsstyret i NEKF 

fattet vedtak om kommisjonsmåling for sine raser.  Saken har vært oppe i tidligere FS, uten 

den har blitt ferdigbehandlet med instruks for kommisjonsmåling/skjema. 

Som en oppfølging av dette, trenges det et vedtak på instruks og et utarbeidet skjema som skal 

innsendes NKK etter kommisjonsmålingen er foretatt. 

Behandling: 
Forslag til instruks/skjema: 

KOMMISJONSMÅLING AV ELGHUNDER: 

Raser tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund. (Norsk Elghund Grå , Norsk Elghund Sort , 

Jämthund , Karelsk Bjørnehund , Svensk Hvit Elghund , Hälleforshund og Laika rasene) 

Hunden kan måles ved kommisjon etter fylte 15 mndr. Kommisjonen består av 2 for rasen autoriserte 

dommere. Etter slik kommisjonsmåling kan hunden stilles i med målebevis for høyden.   

Arrangør / dato:  

Reg.nr.                                                                            Kjønn:  

Rase:  

Navn: 

Eier:  

Kommisjonens 2 dommere:  

Endelig høyde:  

 

 

-----------------------------------------------                                       ----------------------------------------------- 

Signatur dommer                                                                                            Signatur dommer 

 

 

------------------------------------------- 
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Signatur eier 

 

Kommisjonsmåling 

Hunder kan også måles av kommisjon etterfylte 15 måneder. Kommisjon består av 2 for rasen 

autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning til utstilling eller annet arrangement. 

Original stamtavle med id-nummer skal leveres arrangør ved måling. Id-nummer skal kontrolleres. 

Arrangøren avgjør om det er mulig å avholde kommisjon. Ved måling i kommisjon måles hunden i 

endelig høyde og dette resultat kan ikke påklages. Det utstedes et målebevis på hunden, som skal 

fremvises på utstilling hunden deltar på i etterkant av kommisjonsmålingen.  

Skjemaet sendes til NKK senest en uke etter kommisjonsmålingen 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar den foreslåtte instruks/måleskjema for kommisjonsmåling for rasene 

tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund.  

Vedtaket oversendes NKK for endelig godkjenning, ansvar Forbundssekretæren.
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 42.15 Ungdomsmesterskap/ungdomsarbeid (ferdigbehandlet) 

 

 Ungdomsmesterskap/ungdomsarbeid  

 

Saksutredning: 

Nord Trøndelag Elghundklubb skal arrangere Ungdomsmesterskapet for løshund høsten 2015. 

Det foreligger et sett med kriterier/føringer for uttak og gjennomføring. Den enkelte 

arrangørklubb har kunnet komme med innspill på justeringer. 

NTEHK ønsker at aldergrensa for deltaker skal være 25 år, det vil si at hundefører kan delta 

til og med det året de fyller 25 år. Det er også et poeng at det ikke er alle klubber som klarer å 

stille med yngre deltakere. 

Dette har også vært et drøftingstema i både FS og Ungdomsutvalget og det var også 25 år som 

var den opprinnelige tanken. 

FS prioriterer rekrutteringsarbeid, og vil se på hele reglementet og alt annet ungdomsarbeid 

høsten 2015 

 

Behandling: 

Styret har ferdigbehandlet saken pr. e-post. 

 Vedtak 

1. Som en prøveordning for 2015 settes aldersgrensen for deltakelse i 

Ungdomsmesterskapet til 25 år. De øvrige føringene beholdes som før. 

2. FS tar opp hele reglementet til revisjon høsten 2015 

3. Ungdomsutvalget bes om å lage et forslag til handlingsplan for rekrutteringsarbeidet 

innen 1. oktober 2015 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 43.15 Utbetaling av opplæringsmidler til klubbene / fakturering av aktivitetsavgift 

 

 Utbetaling av opplæringsmidler til klubbene / fakturering av aktivitetsavgift 2014 

 

Saksutredning: 

Opplæringsmidler er en tilskuddsordning som Norsk Kennel Klubb har til sine 

medlemsforbund/-klubber og som blir delt ut etter dokumenterte søknader fra de respektive 

forbund/klubber. 

Tilrådingen av fordelingen skjer med innstilling fra Jakthundkomitéen i NKK. 

Erfaringen gjennom år er at Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) mottar et betydelig 

mindre tilskudd enn det som er omsøkt. 

Aktivitetsavgiften blir områdeklubb fakturert/belastet hver enkelt områdeklubb og må være 

betalt før prøven godkjennes av NKK. 

 

For 2014 har NEKF mottatt kr. 85.996,00 fra NKK. 

 

Det var omsøkt kr. 419.200,00 

 

Forbundet har for 2014 forskuttert aktivitetsavgiften for løshundprøvene som er gjennomført 

og grunnen til dette at det var uønskelig med forsinkelse av godkjenninger pga. sen 

innbetaling mht. pågående prosessen med registrering av prøver. 

 

Forbundet har forskuttert kr. 44.088,00. 

 

Det kan kanskje være aktuelt for NEKF å vurdere for fremtiden å ta den samlede utgiften 

områdeklubbene har i aktivitetsavgiften til NKK og at tilskudd i form av opplæringsmiddel 

tilfaller moderorganisasjonen i sin helhet.  

 

Behandling: 

På grunnlag av oversikt fra områdeklubbene så har NEKF søkt NKK om støtte til 

dommeropplæring. Vi har nå fått utbetalt kr 85 966,00,- fra NKK og vi må avgjøre hvor mye 

som eventuelt skal videreføres klubbene. Mesteparten av dommeropplæringen har skjedd i 

områdeklubbene, men Forbundet har også hatt utgifter i forbindelse med samlinger. 

NEKF har som en engangsløsning for 2014, forskuttert aktivitetsavgiften for alle 

løshundprøver 2014. Samlet sum kr 44.088,- Dette ble gjort for og ikke sinke prosessen med 

godkjenning av resultater. 

Disse sakene kan kanskje ses i sammenheng. 

Vedtak: 

1. Den økonomiske støtten fra Norsk Kennel Klubb fordeles etter 50/50-nøkkel mellom 

Forbundet og områdeklubbene. Fordelingen til områdeklubbene skjer etter 

gjennomført innrapportering fra klubbene. 

 

2. Forskuttert aktivitetsavgift for løshundprøver i 2014 vil bli fakturert den repsektive 

områdeklubb.



Side 11 av 12 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 44.15 RS.sak 11.13.15 og 11.14.15 

 

 RS.sak 11.13.15 og 11.14.15 

 

Saksutredning: 
Vestfold Elghundklubb har sendt over et dokument, datert 1.3.15, med forslag til valgkomiteen som 1. 

side og 2 saker til behandling i de neste to sidene. 
Sakene på side 2 og 3 er ikke behandlet og er ikke lagt inn i de opprinnelige RS-papirene, men 

ettersendt til områdeklubbene med forklaring. 

Sakene vil bli delt ut før RS lørdag 9.5. med Forbundsstyrets innstilling til vedtak. 

 

 

Vedtak: 

RS.sak 11.13.15  
Vestfold Elghundklubb 

 

fremmer følgende forslag til RS 2015: 

 

RS-SAK: CHAMPIONATREGLENE, INNSTILLING FRA ARBEIDSUTVALGET/FS 

SIN BEHANDLING 

 

Jaktchampionat Bandhund 

Flertallsforslag FS: 

1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong. 

2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå. 

 

Jaktchampionat Løshund 

Flertallsforslag FS 

1. Championatkravene opprettholdes som nå 

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

    bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene. 

 

 

VEDTAK ÅRSMØTE, VESTFOLD ELGHUNDKLUBB: 

Bandhund: 

1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong. 

2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå. 

 

Løshund 

1. Championatreglene fortsetter som de er i dag. 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til  

 

V E D T A K: 

 

Representantskapsmøtet viser til vedtaket i RS.sak 11.1.15 
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RS.sak 11.14.15  
Vestfold Elghundklubb 

 

fremmer følgende forslag til RS 2015: 

 

KRAV OM JAKTCHAMPIONAT FØR UTSTILLINGSCHAMPIONAT BLIR LØST 

UT 

 

1. For å løse ut Utstillingschampionat er alle CERTIFIKAT hvilende inntil jaktchampionatet 

    er fullført og godkjent. 

 

 

VEDTAK ÅRSMØTE, VESTFOLD ELGHUNDKLUBB: 

Vestfold elghundklubb foreslår for RS 2015 at reglene opprettholdes som i dag. 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til  

 

V E D T A K: 

Representantskapsmøtet støtter ikke forslaget fra Vestfold Elghundklubb. Det vises til RS-sak 

11.8.15 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 45.15 Eventuelt 

 

 Søknad fra Nord-Trøndelag Elghundklubb om arrangementsstøtte til gjennomføring av 

Ungdomsmesterskapet for løshund 2015. 

 

Vedtak:  

Nord-Trøndelag Elghundklubb tildeles kr. 20 000,00 som støtte til gjennomføring av 

Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 

 

 Innspill fra Ettersøksutvalget 

 

Vurderes i styremøtet 11.6.15 


