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Møtested:  Lierne Gjestegård, Lierne 

   Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 

Dato:   3.9.2015 

Tid:   Kl. 12.00 

    

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Arild Haugen Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Eivind Haugseth Styremedlem 

Knut J. Herland Styremedlem 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Knut Juvet 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle, 1. varamedlem 

Lars Anton Steinsholt, 2 varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

Underskrift: 

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

møtetet. 

 

 

        
 

Kjell Arild Haugen                                  Kjell Kruke                                   Knut J. Herland 

 

 

      
Eivind Haugseth                                      Jostein Dahle  

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
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Norske 
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Forbundsstyret 
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SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak  66.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak  67.15 Referatsaker 

FS.sak  68.15 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak  69.15 Økonomirapport pr. 31.8.15 

FS.sak  70.15 Forslag om endring av § 3-5 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund 

FS.sak  71.15 Høring etiske retningslinjer for dommervervet 

FS.sak  72.15 Revidering av Uttaksregler for NM løshund/bandhund 

FS.sak  73.15 Revidering av Jaktprøveregler for elghund - bandhund 

FS.sak  74.15 Eventuelt 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 66.15 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 67.15 Referatsaker 

 

 Protokoll fra Forbundsstyremøtet 7.8.15 

 Referat fra møtet mellom Eksteriørutvalget og Avlsutvalgene for NEG, NES og Jämthund 

 NKK – dato for ikrafttredelse av endrede Championatregler 

 NKK – uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for å pare tispe over 8 år  

 NKK – forslag på kandidater til valgkomitéen NKK 

 NKK – brev vedr. søknad fra Laikaklubben om å bli godkjent som raseklubb i NKK 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 68.15 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Instruks for Eksteriørdommerkomitéen 

Forbundsstyret vedtok gjeldende Instruks for Eksteriørdommerkomitéen på sitt styremøte 

7.8.15 i FS.sak 64.15. 

Eksteriørdommerkomitéen er nedsatt av og underlagt Forbundsstyret på lik linje med bl.a. 

Løshundkomitéen og Bandhundkomitéen. 

Eksteriørdommerkomitéen har gitt Forbundsstyret et forslag til endring av den vedtatte 

instruksen. 

Forslaget vil bli satt på dagsorden senere og det gis rom for drøfting av hva 

Forbundsstyret ønsker med Eksteriørdommerkomitéen (EDK) og hva dets mandat skal 

være. 

Kjell Kruke. og Lars A. Steinsholt forbereder saken til neste styremøte. 

 

 Oppfølging av RS-saker 

Det er noen saker som ble behandlet med endelig vedtak og som er oversendt Norsk 

Kennel Klub for videre behandling og eventuelt implementering i lover og reglement. 

FS vil ta disse sakene opp med NKK for å få tilbakemelding på statusen på sakene, samt å 

gi informasjon ut til områdeklubbene omkring disse sakene. 

Kjell Kruke utarbeider relevant informasjon omkring saken. 

 

 Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene NKK/NEKF 

Det er noe sprik mellom Fellesbestemmelsene i Jaktprøveregler for elghund – bandhund 

og Jaktprøveregler for elghund – løshund. 

FS ønsker å gjennomføre en revisjon av bestemmelsene for å få så ensartede bestemmelser 

for prøvereglene. 

FS ønsker nedsatt et utvalg med 1 medlem fra henholdsvis Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen, Ettersøksutvalget og 1 medlem som representerer områdeklubbene 

som får mandat til å gjennomføre revisjonen. 

Kjell Kruke gis fullmakt på vegne av FS å nedsette utvalget. 

 

 Status i «Egmont-saken» 

Leder orienterte FS om status i «Egmont»-saken. 

 

 Status Nordisk samarbeid, Jaktprøveregler 

Leder ga FS en status omkring prosessen som pågår i det nordiske samarbeidet omkring 

jaktprøvereglene. 

Det er positive signaler fra Sverige angående prosessen  omkring arbeidet med  etablering 

av nytt regelverk for løshundprøver. 

 

 «Jämthund som bandhund» 

Jfr. skriv fra Bandhundkomitéen, saken er oversendt Avlsutvalget for Jämthund  iht. 

FS.sak 59.15. 

FS utarbeider et tilsvar til Bandhundkomitéen hvor skrivet/svaret fra Avlsutvalget for 

Jämthund vil være den del av svaret. FS leder og sekretær sender fullstendig svar til 

banhundkomiteen. 
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 Oppfølging av Målebrev for høyde 

Forslag til skjema for høydemåling av elghundrasene med instruks for gjennomføring av 

måling ble presentert for FS av Jostein Dahle og Forbundssekretæren. 

Skjemaet legges ut på NEKFs nettside. 

Likeledes tilbakemeldingen fra NKK vedrørende saken. Tilbakemeldingen fra NKK tilsier 

at NEKF vil sette i gang høydemåling av elghundrasene så snart dette er praktisk mulig. 

Informasjon ut til områdeklubbene og eksteriørdommere utarbeides av Jostein Dahle og 

Forbundssekretæren 

Eksteriørdommerkomitéen får ansvar med å gi eksteriørdommerne informasjon om 

ordningen. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 69.15 Økonomirapport pr. 31.8.15 

 

 Økonomirapport pr. 31.8.15 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 31.8.15 legges frem for Forbundsstyret 3.9.15., sendes ut pr. e-post. 

Økonomirapporten inneholder resultat pr. 31.8.15 og hovedbok pr. 31.8.15 

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. 31.8.15 tas til etterretning. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 70.15 Forslag om endring av § 3-5 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund 

 

 Forslag om endring av § 3-5 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund 

 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret (FS) vil legge frem følgende endringsforslag av § 3-5 Representantskapets 

oppgaver i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund for behandling av 

Representantskapsmøtet 2016. 

Bakgrunn er innspill fra tillitsvalgte i organisasjonen. 

 

Forslag til endringer (merket med rødt) av   

§ 3-5 Representantskapets oppgaver   

Lover for Norske Elghundklubbers Forbund: 

 

Endring i avsnitt 7: 
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomitéen, 

Valgkomiteén, Fullmaktskomitéen, Bandhundkomitéen, Løshundkomitéen eller i avlsutvalg. 

Avsnitt 8, uendret. 

Nytt avsnitt 9: 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for 

områdeklubb på RS. 

Avsnitt 9 blir nytt avsnitt 10 

Avsnitt 10 blir nytt avsnitt 11 

Avsnitt 11 blir nytt avsnitt 12. 

 

Vedtak: 

1. Iht.§ 3-3 Representantskapsmøte, 9. avsnitt i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund, 

sendes følgende forslag til endring av § 3-5 Representantskapets oppgaver ut til 

områdeklubbene for uttalelse, frist 20.11. 

2. Endring av avsnitt 7 til: 

RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og Kontrollkomitéen, 

Valgkomitéen, Fullmaktskomitéen eller utvalg/komitéer oppnevnt av Forbundsstyret 

3. Avsnitt 8, uendret. 

4. Nytt avsnitt 9: 

Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater 

for områdeklubb på RS. 

5. Avsnitt 9 blir nytt avsnitt 10. 

6. Avsnitt 10 blir nytt avsnitt 11. 

7. Avsnitt 11 blir nytt avsnitt 12. 

 

Forbundssekretæren  har ansvar for å forberede saken. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 71.15 Høring etiske retningslinjer for dommervervet 

 

 Høring etiske retningslinjer for dommervervet 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret (FS) har invitert fagkomitéer og utvalg i organisasjonen til å gi 

innspill/høringsuttalelse som ble behandlet på styremøtet 7.8.15 med følgende vedtak: 

 

Kjell Kruke får oppgaven til å sammenfatte de innspill som er kommet inn og de 

kommentarer som ble gitt i styremøtet. Sammenfatningen sendes til styremedlemmene for 

kommentar.  

 

Forslag til høringsuttalelse som skal oversendes Norsk Kennel Klub etter endelig vedtak er 

vedlagt i saken. 

 

 

Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar å oversende forslaget til høringsuttalelse med de endringer som ble 

foretatt under møtet som endelig høringsuttalelse som oversendes til Norsk Kennel Klub. 

 

Forbundssekretæren oversender uttalelsen til NKK.
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 72.15 Revidering av Uttaksregler for NM løshund/bandhund 

 

 Revidering av Uttaksregler for NM løshund/bandhund 

 

Saksutredning: 

Gjeldende regelverk ble sist justert 5. november 2014. Alle regelverk kan inneholde punkter 

som kan danne grunnlag for feiltolkinger og spekulasjoner. Spesielt har det kommet innspill 

på at en eier i prinsippet kan være medlem i alle områdeklubber og så vente i det lengste før 

han melder sin interesse i den klubben der muligheten for deltakelse er størst. 

Bandhund komiteen, med støtte fra Løshund komiteen mener at ordningen med felles 

reservelister må fjernes fra regelverket, og at det heretter kun er klubbenes egne reservelister 

som gjelder for egne deltakere. 

Når FS høsten 2015 endret antall prøver som skal ligge til grunn for uttaket til de 3 beste 

dagene i skogen, så var dette for at unghunder skulle ha mulighet til å komme i betraktning, 

og for at hundeførere ikke skulle være redd for å stille sine unghunder på prøve i tidlig alder 

og dermed redusere gjennomsnittspoengsum på sine prøver. ( Når alle prøver skulle telle) 

Når nå en hund har 3 svært gode prøver er den nærmest forhåndsuttatt på alle NM ut sin 

levetid. Siden formålet med NM og avl generelt skal være å få unge hunder på prøve, så 

foreslås det å redusere maks alder fra 7 til 6 år. 

Det foreslås videre å «gjeninnføre» at NM skal arrangeres som en 2-dagers samlet prøve. 

Det foreslås videre at det kun kan stille 4 hunder fra felles reserveliste og at en enkelt klubb 

kun kan stille med 4 deltakere. Siden vi her snakker om et NM er det viktigste at flest mulig 

av områdeklubbene er representert. 

 

Vedtak: 

1. FS vedtar det fremlagte justeringsforslag til uttaksregler slik det foreligger med de 

 endringene som ble foretatt under møtet. 

 

 Jostein Dahle og Forbundssekretæren har ansvar for sluttstille regelverket iht. vedtak. 
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Saksnr.. Sakstittel 

FS.sak 73.15 Revidering av Jaktprøveregler for elghund - bandhund 

 

 Revidering av Jaktprøveregler for elghund – bandhund 

 

Saksutredning: 

Vedlagt ligger Bandhundkomiteens (BK) omforente forslag til reviderte Jaktprøveregler for   

Innspillene som BK har mottatt fra klubbene etter at BK ba om dette, er innarbeidet i 

forslaget. 

Av vesentlige endringer vil BK påpeke: 

 Vekttall for prestasjonsmoment 1, oppførsel ved søk etter elg, er hevet fra 1 til 2. 

 Vekttall for prestasjonsmoment 4, oppførsel framfor/ved syn av elg, er redusert fra 3 

til 2. 

 I moment 5, sporing, har vi lagt oss svært nært opp til kravet som ligger i 

Fersksporprøven. 

 

BK har videre lagt vekt på å forsøke å kunne gi en beskrivelse av poengene fra og med 7 til 

og med 10. 

For at forslaget bedre skal kunne leses, er sammenstilt «Nytt og Gammelt» sammenstilt i 2 

kolonner, se vedlegget «Bandhundregler – sammenligning» 

 

Før eller senest under styremøtet vil det bli lagt frem innstilling fra komitéen som har sett på 

og vurdert bruk av skogskort og registrering i NPP for bandhundprøver. 

Forbundsstyret ser det som svært viktig og avgjørende at det lages korrekt statistikkgrunnlag 

av prøveresultatene gjennom sesongen gjennom en tilrettelagt dataregistrering. 

 

Vedtak: 

1. Forbundsstyret (FS) støtter Bandhundkomitéens forslag til revidering av Jaktprøveregler 

for elghund - bandhund. 

2. FS støtter forslaget fra Bandhundkomitéen og komitéen som har sett på skogskort og 

tilpasning av NPP for prøveresultater for bandhund. 

3. FS lager innstilling til Representantskapsmøtet 2016 i sitt desembermøte. 

 

Forbundssekretæren forbereder saken



 

Side 12 av 13 

 

 

Saksnr.  

FS.sak 74.15 Revidering av statuttene for Årets Hund 

 

 Revidering av statuttene for Årets Hund 

 

Saksutredning: 

Gjeldende regelverk har fungert noen år, og det har vært delt ut priser under festmiddagen på 

Representantskapsmøtet. 

Hundeeierne har selv sendt inn sine søknader og FS har vurdert disse ut fra gjeldende 

regelverk. Det har oppstått situasjoner der søknadene ikke er fanget opp og FS kjenner til at 

mange hundeeiere ikke bryr seg om disse prisene og fremmer derfor ikke sitt egent 

kandidatur. 

Det foreslås derfor at det er områdeklubbene som nominerer kandidater, enten ut fra det de 

selv har kjennskap til, eller ut fra innspill fra hundeeiere. 

For mange virker det som disse prisene er av liten interesse, men en antar at det kan bli flere 

deltakere dersom det er områdeklubbene som nominerer. 

Det foreslås at ordningen med «Årets utstillingshund» og «Årets jakthund» fortsetter som før. 

Men det foreslås at prisene til «Årets oppdretter» tas ut av ordningen. Disse prisene er 

vanskelig å administrere, og det er høyst usikkert hvor mange hunder som er aktuelle fra år til 

år. 

Kullverdier og dokumenterte resultater fremkommer nå på avlshundlistene (NEG) og det er 

her det er ønskelig at fokus på oppdrett skal være. 

Saken er sendt ut på høring til Områdeklubbene med frist 1. september. Det er ikke kommet 

innspill pr. 27. august. Aktuelle innspill som kommer før møtet 3/9 vil bli lagt frem på møtet. 

 

Vedtak: 

1. Gjeldende Statutter for Årets Hund gjelder tom. sesongen 2015. 

2. Forbundsstyret vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av ordningen Årets Hund. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 75.15 Eventuelt 

 

 Ettersøksutdanning 

Knut J. Herland orienterte FS om status omkring arbeidet med utdanning av 

ettersøksekvipasjer og utarbeidelse av kurs for viderekommende. 

Miljødirektoratet(MD) har bestemt at hundeførere i en ettersøksekvipasje må være 

minimum 18 år. 

MD har varslet om at de vil ha kurskompendiet ferdig september/oktober 2015. 

 

 NPP-registrering 

Eivind Haugseth informerte om status omkring NPP-registreringen. Registreringssystemet 

fungerer tilfredsstillende, men noen endringer er under arbeid. 

Det er et behov for å sikre drift og vedlikehold av NPP. 

 

 

 HD-indeks 

Avlsutvalget for NEG v/Jostein Dahle påpekte at det er et stort og betydelig manuelt 

arbeid som gjøres for å kontrollere og justere HD-indeksen på hundene som registreres i 

NKK-systemet. Revidering gjøres 4 ganger pr. år og dette er vanskelig mht. til 

arbeidsmengde å etterkomme manuell kontroll og justering 4 ganger pr. år. 

AU NEG ber om forståelse fra FS for å gjennomføre kontroll og eventuelle justeringer av 

HD-indeksen 1 gang pr. år. 

Forbundsstyret imøtekommer ønsket fra AU NEG og ber om tilbakemelding om når på 

året dette er mest gunstig å gjennomføre. 

 

 Presisering av Instruks for praktisering av tellende dag 1 og dag 2 

Det er behov for informasjon om praktisering av ordningen «mislykket to-dagers» til 

klubber og medlemmer. 

FS leder lager utkast til presisering som sendes områdeklubber og som anmodes blir lagt 

ut på områdeklubbenes hjemmeside. Presiseringen vil bli lagt ut på NEKFs nettside. 

 


