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Sak 6-16:
Lov- og Kontrollkomiteens erklæring 2015
Det foreligger ingen erklæring fra LKK.
Det blir redegjort mer for dette på RS
Forslag til vedtak:
Sak 7-16

Årsberetning Norske Elghundklubbers Forbund 2015
Styrets årsberetning
Norske Elghundklubbers Forbundsstyre valgt ved RS 2015 har bestått av:
Leder:
Kjell Arild Haugen
Aust Agder EHK
Nestleder:
Kjell Kruke
Gudbrandsdal EHK
Styremedlem: Eivind Haugseth
Østerdalen EHK
Styremedlem: Knut J Herland
Follo og Østfold EHK
Styremedlem: Knut Juvet
Buskerud EHK
1. Vararep.:
2. Vararep.:
Medlemstall:
Medlemstall:

Jostein Dahle
Lars Anton Steinsholt
pr. 31.12.14
pr. 31.12.15

Økning på:

Nord Trøndelag EHK
Vestfold EHK
var totalt:
var totalt:

5886
6079
193

I perioden har det vært avholdt 9 Forbundsstyremøter. I tillegg har det blitt holdt løpende kontakt på
telefon og e-mail på saker det har hastet med. Det har blitt behandlet 81 saker i løpet av året, alle
styrereferater er sendt ut til områdeklubbene, samt lagt ut på Forbundets hjemmesider. Nordisk
Elghundunion har avholdt 2 møter, ett i Finland og ett i Sverige.
Representanter fra NEKF har deltatt på både RS og i diverse komiteer og utvalg i NKK
Viktige saker som FS har jobbet med:
Samarbeidsavtale med Egmont
Siden sist RS har Egmontsaken tatt opp mye tid og mye ressurser. Vi ble jo formelt stevnet i januar-15
og mye av året har hatt preg av stor møtevirksomhet. FS har bistått vår innleide advokat i
utarbeidelse av sakspapirer, tilsvar osv. NEKF har også gjort flere forliksforsøk, uten at Egmont har
vært villige til å drøfte noen sum under kr 1,5 mill som de anså som sine faktiske utgifter. Saken var
oppe i Oslo Tingrett i Desember 2015 og når dommen falt i januar -16 tapte NEKF på alle punkter.
Saken ble så anket og den ble også berammet til behandling på ekstraordinært RS i slutten av mars.
Forut for dette møtet var det stor aktivitet både fra Egmont og fra NEKF. En time før RS kom det et
forlikstilbud fra Egmont, på kr 1.200.000,- og dette ble av et enstemmig RS akseptert.
Områdeklubbene stilte lån til disposisjon for NEKF slik at forlikssummen kunne betales. Lånet skal
betales tilbake etter egen plan. Dermed er en av de største og mest alvorlige sakene i NEKFs historie
kommet til ende. Det ble avholdt et formannsmøte i januar angående saken.
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Komiteer og utvalg
I etterkant av RS 2015 ble samtlige komiteer og utvalg gjennomgått og det ble foretatt en del
utskiftinger.
Komitéer og utvalg har etter Forbundsstyrets oppfatning gjort en meget god jobb i året som har gått.
Forbundsstyret har satt fokus på å være representert i komiteer og utvalg, for å være den
nødvendige støtten og for å kunne oppnå gjennomgående representasjon. FS har brukt sine komiteer
som saksbehandlere på sine fagfelt og dette har fungert meget bra.
Avlsarbeid
Avlskonferanse mai 2015, med svært god oppslutning med engasjerte innledere og deltakere.
Arbeid med målretta avlsarbeid har vært et prioritert tema de 2 siste årene. Avlsutvalgene har
utarbeidet strategier og lister som i hovedtrekk baserer seg på å dokumentere de faktiske
egenskapene til våre avlshunder. Det vises for øvrig til de aktuelle årsmeldingene. Vi har for øvrig 4
avlsutvalg, det er for rasene Norsk Elghund Sort, Norsk Elghund Grå, Laikarasene og Jämthund. For de
øvrige rasene er det samarbeid med Sverige.
FoU prosjektet
Prosjektet er inne i det siste året, det er innsamlet nesten 1000 stk. DNA prøver. Samt det er laget
gode data på bruksegenskaper og slektskap analyser. Prosjektet har utviklet avlsprogram, der Blup
indekser kan brukes i utvelgelse av avlshunder. Blup indeksen kan velges på enkelt moment og på
hele jaktprøven. Prosjektet har pekt på hvilke utfordringer som ligger i avlen, der hunder blir målt i
forskjellige jaktprøve former.
RAS
To av våre raser har fått godkjent sine RAS dokumenter, det er Norsk Elghund Sort og Norsk Elghund
Grå. Det er under utarbeidelse RAS for Jämthund, det påregnes ferdig i 2016. RAS for Laikarasene er
også under arbeid.

Ettersøks-regelverket
Det har også i 2015 vært særdeles mye arbeid og mye fokus på endringene i ettersøks-regelverket. FS
har prioritert dette arbeidet og vårt Ettersøksutvalg har hatt en vanskelig jobb ettersom noen viktige
avgjørelser allerede var tatt og vårt arbeid har gått på å prøve å «minimere skadene». NEKF har nå
markert seg i de rette fora, og vi er også representert i viktige utvalg slik at vi er i posisjon til å styre
utviklingen i den retningen vi mener er viktig. På tross av dette, så har Miljødirektoratet nå i vinter
besluttet hvordan regelverkene skal være. For vår organisasjon er det største nederlaget at
bandhund-dommere og løshund-dommere som i årevis har bedømt ferskspor nå ikke kan gjøre dette
lenger. Nå er det kun Ettersøk-dommere som skal dømme både ferskspor og blodspor.
Nordisk samarbeid
FS har jobbet ut fra RS sine klare føringer om at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres.
Det har vært 2 møter siden vårt siste RS og det har vært jobbet intens fra SÄK for å få Sverige med på
Felles Nordiske jaktprøveregler for løshund. I alle fall prøveregler som er like nok for å kunne kalles
«felles». I dette ligger det at reglene har 10 moment og alle moment omhandler prøving av de
samme egenskapene. Sveriges «Årsstämman» skal gjøre vedtak i denne saken en uke før RS i NEKF.
Den felles Datagruppa som er nedsatt har startet sitt arbeid med å se på utveksling og utvikling av
hundedata. Det er en klar målsetting å få på plass en felles database der en kan finne info om hunder
fra alle de 3 nordiske land. Mye tyder på at «Hitta Älghund» vil bli utgangspunkt for en felles Nordisk
database.
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NPP
Prøveregistreringsprogrammet Nordisk Prøveprogram (NPP) har blitt brukt i prøvesesongen 2015
også. Det var gjort en god del endringer fra forrige sesong, spesielt på dataflyt fra og til NKK. Det
gjenstår enda noen justeringer blant annet på datasikkerhet, men det jobbes med dette. Alle klubber
som har spurt om hjelp ved problemer har fått dette, med noen få unntak er alle jaktprøver registrert
i DogWeb i NKK
Ungdomsarbeid
FS har ungdomsarbeid og rekruttering som en prioritert oppgave. Ungdomsutvalget har utfordret
områdeklubbene ved en «Handlingsplan for ungdomsarbeid» som det skal jobbes med frem mot RS
2017. Alle klubbene er også anmodet å utnevne en ungdomskontakt, og representasjon av ungdom i
vår organisasjon vil komme på dagsorden snart.

Det vises for øvrig til årsmeldingene fra komiteer og utvalg.

Arrangementer
Hordaland Elghundklubb arrangerte NM Bandhund med utgangspunkt i Uskedal høsten 2015 Vi
gratulerer Morten Midtflå og NES Simba som Norgesmestere etter 2 meget gode dager i skogen.
Nord Trøndelag EHK arrangerte Ungdoms-NM for løshund i september 2015. Sted var Lierne og det
var mange spente unge deltakere som fikk en fin dag i skogen og sosialt samvær på kvelden. Vi
gratulerer Tommy Nygård med NEG Riftmyrans Max som ble Ungdomsmester.
Mange takk til begge arrangørklubbene for kjempefine arrangementer!
Økonomi
FS har de 2 siste årene hatt stort fokus på økonomi og har innført rapporteringsrutiner som skal
ivareta den økonomiske kontrollen. Likevel ble det i november 2015 lagt frem en økonomirapport
som viste et potensielt driftsmessig underskudd på ca kr 450.000,- Dette avstedkom en storstilt
gjennomgang av både utgifter og inntekter. Det har vist seg at enkelte inntekter ikke var kommet
med, og en del utgifter hadde blitt forskjøvet i tid. Etter en grundig gjennomgang av den økonomiske
situasjonen, så legges det frem et regnskap med et underskudd på rundt kr 200.000,- Dette
gjenspeiler ekstra utgifter i forbindelse med Egmont-saken og andre RS-vedtak.
Administrasjonen
NEKFs administrasjon har i 2015 bestått av en 40 % stilling som Forbundssekretær.
Hedersbevisninger
Bjørn Ivar Krabbesund ble under Representantskapsmøtet i 2015 tildelt forbundets hederstegn i
GULL. Hederstegnet utdeles for verdifull personlig innsats for forbundet i mange år, ikke minst for
Nordisk samarbeid og arbeid med prøveregistrering der han har lagt ned en enorm dugnadsinnsats.
Oppfølging av RS vedtak
Forbundsstyret har fulgt opp alle RS-vedtak og styrt etter de føringer som RS gav. Vedtak fattet både
på RS-15 og tidligere RS har blitt satt på dagsorden.
Forbundsstyret takker organisasjonen og alle for innsatsen i året som har gått.
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Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret
Gardermoen, 7. april 2016
Kjell Arild Haugen
Leder

Kjell Kruke
Nestleder
Knut J. Herland
Styremedlem

Knut Juvet
Styremedlem
Eivind Haugseth
Styremedlem

Årsmelding Løshundkomiteen 2015
Løshundkomiteen i Norske Elghund klubbers Forbund har for 2015 bestått av:
Leder. Ivar Horrigmo (Telemark EHK)
Bjørn Ivar Krabbesund (Aust-Agder EHK)
Arve Olav Sæter (Sør-Trøndelag EHK)
Geir Langset (Gudbrandsdal EHK) tom 11/6-15
Kjetil Skjærbekk (Hedmark EHK ) fom 11/6-15
Løshundkomiteen har gjennomført to fysiske møter, deler av komitéen har deltatt i to arbeidsmøter
sammen med FS i tillegg til mye kommunikasjon via e-post og telefonsamtaler. LK har også avholdt 1
evalueringsmøte med områdeklubbene i januar 2015 samt gjennomgang av regelverket med
områdeklubbene i juni. LK avholdt også en regional samling i Nord-Norge ifb. med regelverket. LK var
også representert på møte om avl på Gardermoen i regi av FS.
Kjell Kruke har vært LK sin kontaktperson mot FS.
Det har også i 2015 vært en del henvendelser til LK i forbindelse med regelverket. Kommentarene/
presiseringene som LK ga ut på vegne av FS er ment som et hjelpemiddel for å styrke vår bedømming
og at det blir lik bedømmelse i hele Norge. LK er av den oppfatning at gjeldende regelverk fungerer
bra, men språkoppbyggingen i lovverket bør sees på og forbedres.
Det er planlagt 5-6 regionale samlinger på landsbasis i 2016 for etterutdanning av dommere.
Formålet er å styrke bedømmelsen og likheten av tolkninger. Det vil spesielt bli lagt vekt på
skogskortet.
Dataprogrammet for registrering av løshundprøver, NPP har fungert tilfredsstillende i 2015. Dette er
som kjent en registreringsløsning fra Finland som har kostet oss lite penger og implementere inn i
våre systemer. Men det har blitt lagt ned mye jobb fra datautvalget.
Arbeidet med felles database med Finland og Sverige fortsetter med utgangspunkt i «Hitta Älghund»
Dette er et prosjekt som alle de nordiske landene stiller seg positivt til.
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Løshundregler:
Som kjent ble alle tre landene enige om felles nordiske jaktprøveregler i 2011.
- Finland tok disse i bruk fra høsten 2012
- Norge vedtok reglene i 2012 og tok de i bruk fra 2013
- Sverige vedtok i utgangspunktet å ta i bruk reglene, men fikk problemer med Kennelklubben og
hadde også interne uenigheter som gjorde at reglene ble satt på vent til 2016.
Sverige har hele tiden jobbet med alternativer, og høsten 2015 ble det arbeidet frem et forslag som
er veldig likt de Nordiske jaktprøvereglene. Forslaget har 10 moment, alle moment måler de samme
egenskapene, og vekttallene var helt like. Dette forslaget ble av styringsgruppa på møte i Sverige
januar 2016 godtatt som «like nok» for å kunne karakteriseres som Felles.
Det er dessuten veldig viktig for Sverige å få innført skogskort slik at dette kan danne grunnlag for
databergeninger, Blup-indekser osv.
Sverige skal behandle dette forslaget på «Årsstämman» 22-23. april i år.
Både Norge og Finland håper at dette nå går i gjennom, da dette er en viktig «inngangsbillett» for
den felles Nordiske databasen.
Evaluering av jaktprøveregler
Med utgangspunkt i ønsket om en felles Nordisk database og dermed felles jaktprøveregler som
grunnlag, sier det seg selv at det enkelte land ikke kan endre på reglene akkurat slik de vil. Da vil det
naturligvis ende opp i 3 vidt forskjellige jaktprøveregler etter ganske kort tid.
Det har vært et sterkt ønske fra Norge (og også fra Finland) at Sverige ikke bare skal være en passiv
deltaker i det Nordiske samarbeidet, men også delta aktivt. Da er det særdeles viktig at vi har en
felles plattform hva gjelder jaktprøveregler.
Slik utviklingen nå har gått, så vil denne «felles plattformen» være basert på følgende kriterier:
- Jaktprøveregler med 10 moment som alle omhandler prøving av de samme egenskapene, og det er
sterkt ønskelig med like vekttall.
- GPS kan brukes for å styrke bedømmingen.
- Noen språklige tilpasninger og nasjonale justeringer innen enkelte moment tillates.
- Det enkelte land står noe friere til å ha tilpasninger på fellesbestemmelsene.
Det er forskjellig prøvekultur og forskjellige topografiske forhold, med stor variasjon i elgbestand og
innslag av rovdyr. Det vil derfor være naturlig at fellesbestemmelser kan være noe forskjellig fra land
til land.
Gjennom høringer og møtevirksomhet i Norge er det en del punkter som kan endres, dette uten at
det kommer i konflikt med de felles Nordiske reglene:
- RS har allerede vedtatt at språklige tilpasninger kan gjøres.
- Det er sendt ut noen presiseringer foran prøvesesongen-15 som vil bli tatt inn i regelheftet.
- «Elgarbeidstid» er fastsatt til 300 minutter (5 timer). Dette kan i enkelte tilfeller slå veldig negativt
ut for hunder som er «uheldig» med første losdyr. Her er det ofte hunder med skikkelig «trykk» som
blir mest straffet.


Det ville være naturlig å innføre et unntak til «300-minutts regelen» som for eksempel :
«Regelen om at Elgarbeidstiden skal maks være 300 minutter kan fravikes dersom hunden
reiser direkte ut med «skjenelg» på første uttak. Den tiden hunden da er borte trenger ikke
regnes med i Elgarbeidstiden. Påhengelighet kan likevel godskrives»

I forbindelse med RS-saken om evaluering av løshundreglene kan det gjøres vedtak på aktuelle
endringer innenfor de rammene som her er trukket opp.
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Det har vært en gledelig økning i antall starter på løshundprøver :

Sum startede hunder
Sum dag 1 hunder
Sum dag 2 hunder

2015
1126
851
275

2014
1002
745
257

2013
905
643
262

Totalt skogdager

1353

1209

1092

Årsmelding Bandhundkomiteen
Komiteen har bestått av:
Leder

Jan Kåre Lie, Follo & Østfold EHK

Medlem

Magnar Nordsveen, Telemark EHK

Medlem

Per Helge Pedersen, Sør-Trøndelag EHK

Medlem

Kolbjørn Thun, Nord-Trøndelag EHK

Komiteen har hatt 1 fysisk møte i 2015 og ellers stor aktivitet på e-post.
Aktivitet og saker inneværende periode:








Nye jaktprøveregler for bandhund, sak til RS 2016.
Skogsprotokoll og skogskort fra og med 2017.
Brev til FS angående avlskriterier for Jämthund.
Championatkrav og prøver gått på snø.
Prøvedommervervets etiske innhold.
Foredrag under NES sitt treff på Dombås juni -15.
NKK representant under NM Bandhund 2015 i Hordaland.

Prøveaktivitet:
2-dags samlaprøve:

2-dags separatprøve:

2 prøver er ikke ferdigmeldt

7 prøver er ikke ferdigmeldt

17

1.premie

23

1.premie

5

2.premie

1

2.premie

2

3.premie

0

3.premie

9

0.premie

3

0.premie

Det er registrert 60 stk. 2-dags prøver.
1-dags samlaprøve:

1-dags separatprøve:

6 prøver er ikke ferdigmeldt

12 prøver er ikke ferdigmeldt
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84

1.premie

82

1.premie

22

2.premie

40

2.premie

21

3.premie

36

3.premie

44

0.premie

41

0.premie

Det er registrert 370 stk. 1-dags prøver.
Pr.5.april 2016 mangler det resultat fra 9 referansenummer på 2-dags prøver og 18 referansenummer
fra 1-dags prøver.

Årsmelding fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort er utnevnt av Forbundsstyret NEKF og har i 2015 bestått av:
Leder: Camilla Hartz Repshus
Medlem: Bård Johnsen
Medlem: Anita Lie
Medlem: Kåre Hårstadstrand
Medlem: Nils-Erik Samuelsen medlem Sverige
I løpet av året er det avholdt 4 møter. Hovedfokuset har vært avlsbredde der man skal ivareta de
gode egenskapene til NES som jakt- og familiehund. RAS dokumentet er ferdigstilt og godkjent med
svært gode tilbakemeldinger fra NKK. AU har også gjennomført NES samling i 2015 på Dombås. AU
har også videreført og videreutviklet statistisk materiale gjennom hele året, samt godkjent
kombinasjoner til parring og bistått med parringspartnere der dette har vært ønskelig.
AUNES arrangerte en avlskonferanse på Gardermoen sammen med NEG og Jämthund i mai 2015. Det
var lav påmelding fra NES miljøet, men AU hadde i forkant send ut spørsmål til alle på
oppdretterlisten. Mange av svarene har blitt brukt i FoU arbeidet og vil være med på å danne kursen
for det videre arbeidet.
Det er avholdt et møte med Eksteriør komiteen i NEKF, der tallene for bedømmelsen i 2014 ble
diskutert. AUNES presenterte status for rasen, samt de eksteriør anmerkningene som ble identifisert
på statistikk for 2014.
FOU prosjektet:
Prosjektet er nå inne i sitt siste år, og det er samlet inn nesten 1000 DNA prøver (NEG og NES)
Konklusjonen er at svaber prøve fungerer svært godt for hund, og det gir svært gode muligheter for å
hente ut DNA. Analyser på arvbarhet er kjørt både for bandhund og løshund, de fleste momenter må
sies å ha lave arvbarheter. Korrelasjons verdier for bandhund NES viser å ha gode korrelasjoner, slik
at fokus på avl for et moment, ikke vil slå uheldig ut for de andre momentene.
Avl:
Resultater fra FoU prosjektet har vist at den gjennomsnittlige innavlsgraden per generasjon øker. For
å stoppe denne utviklingen har AU satt inn en rekke tiltak for å øke avlsbredden, Innavlsgraden er
senket, avlskriteriene er evaluert slik at det åpnes for parringer på flere kombinasjoner. Viktige tiltak
for å ivareta avlsbredden har vært å øke antall godkjente avlshunder, ha oversikt over kombinasjoner
og innavlsgrad. Man ser at antall hunder på avlshund listen øker – ved utgangen av 2015 er det 91
hannhunder på listen (61 i 2014) og 54 tisper på den nyopprettede tispelisten. Det ble i 2015
registrert 212 valper fordelt på 46 kull. Dette utgjorde så å si lik fordeling av tisper og hannhunder.
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Gjennomsnittlig innavlsgrad er 3,36 og gjennomsnittlig samlet HD indeks er 217,5. Kullene i 2015
har hatt gjennomsnittlig str. på 4,6 valper.
Helse:
Norsk Elghund Sort er fortsatt en frisk rase, uten de store helsemessige utfordringene. I løpet av 2015
er det ifølge DogWeb ikke registrert tilfeller av øyesykdom. 4 hunder er rtg for AD – og 1 hund er
diagnositert med AD. Hva gjelder HD så viser statistikken en svak bedring av HD i 2015 til
sammenligning med 2014. 105 hunder er rtg. i 2015, hvorav 87% er fri (A eller B), 4% C, 6% D og 3%
E. Statistikk over 10 år viser 89% fri (A eller B), 14% C, 7% D og 1% E. Det har tidligere vært år som
har vist en svak oppgang, som i 2010 og i 2012, samt 2015.
I Sverige er 18 hunder HD rtg, 15 fri og 3 med C. Det er øyenslyst 13 hunder, hvorav 2 har katarakt –
men av ukjent genetisk betydning. 13 hunder er rtg for AD, 1 hund diagnostisert med AD grad 1.
Jakt:
Det er gått 176 prøvedager i 2015, dette er en økning siden 2014 med 129 prøvedager. Prøvedagene
i 2015 er fordelt på 88 tisper og 88 hanner. Når det gjelder premiering er fordelingen denne: 1
premie. 88 stk, 2. premie: 19 stk, 3. premie: 17 stk og 0. Premie: 40 stk.
Sverige: Det er ikke samsvar mellom publiserte prøver og faktisk prøver gått – resultat kommer
senere.
Eksteriør:
I løpet av 2015 er det bedømt 392 NES fordelt på 53 utstillinger. Eksteriøret på NES må betegnes som
svært bra da 56,9% av hundene oppnår excellent og bedre på utstilling. Avslutvalget har ført statistikk
over hvilke anmerkninger som går igjen på kritikkskjema for å se eksteriør trender hos rasen.
Fordelingen er slik:

Eksteriøre anmerkninger
Fallende kryss
Løst ringlet hale
Lavt ansatt hale
Brunskjær
Store ører
Lett benstamme
Lang rygg/lende
Litt lyse øyne
Avlsutvalget ser at det er oppgang i aktivitet på alle felt, det er rekordhøye tall for nyregistreringer i
2015, det er gått flere jaktprøver, flere hunder har stilt på utstillinger, flere hunder er HD rtg m.m.
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Det er fremdeles stor etterspørsel etter NES valper, og markedet lar seg ikke mette til tross for
rekordhøye registreringstall i 2015.
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vil takke alle som har deltatt på utstillinger, prøver og bidratt
lokalt hos egen elghund klubb. Deres arbeid gjør at AUNES får viktig informasjon angående status for
rasen, utvikling videre, samt god markedsføring for NES. AUNES ønsker tilbakemeldinger om gode
resultater og aktuelle hunder for avl. AUNES vil oppfordre NES-eiere til å stille på utstillinger og
jaktprøver for å dokumentere egenskapene til NES.
AUNES ønsker å takke medlemmer og oppdrettere for samarbeidet i 2015 og ser frem til godt
samarbeid om avlsarbeidet også i 2016.

Årsmelding fra AU NEG
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU NEG) utnevnt av forbundsstyret (FS), det har bestått av Jostein
Dahle (leder), Marianne Holmli, Jan Lien og Ellen Merethe Krokstad. Det er avhold 2 møter og 2 tlf.
møter, der det er behandlet 21 saker. Mye av avlsarbeidet og fremdriften i arbeidet blir gjort på mail
og tlf. AU medlemmer i mellom på enkelt saker.
Saker vi har prioritert er:
- FoU prosjekt
- indeksering og oppdatering av avlshund lister
- sykdoms registrering, særlig ødem
- kullverdier på avlshundene
Avlsutvalget har det siste året hatt ca. 40 henvendelser om paringer, noe som er en tydelig økning fra
tidligere år. Noen bare for å få bekreftet at de er innenfor våre krav til avlshunder m.m.
AU NEG arrangerte en avlskonferanse på Gardermoen sammen med NES og Jämthund i mai 2015. Det
var god påmelding, med mange aktive deltakere i diskusjonen på avl. For NEG ble det utført et
gruppearbeid, der svarene ble innsamlet og gjennom gått i plenum. Mange av svarene har blitt brukt i
FoU arbeidet og vil være med på å danne kursen for det videre arbeidet.
Det er avholdt et møte med Eksteriør komiteen i NEKF, der tallene for bedømmelsen i 2014 ble
diskutert. Samt AU NEG hadde noen punkter på eksteriør utfordringer for rasen, her kan nevnes
vinkler, fronter, kryss og pels m. farge feiler i forhold til rasestandaren.
.
Indeksering av avlshunder: AU NEG har oppdatert listene over avlshunder 7 ganger i 2015, noe som
er tidkrevende. Vi vil i 2016 ha 2 oppdateringer (januar og august). Hunder som blir innrapportert
som avlshunder i perioden mellom oppdateringene, vil ligge på våre interne lister og kan bli gitt
anbefalinger for paring.

Registrerings tall Norsk Elghund Grå:
2010
Norsk elghund grå

958

2011
976

2012

2013

2014

2015

980

904

890

880
12

HD:
Avlest: 256 stk. I 2015, resultat som følger:
HD 2014:
A: 140 stk. – 47%
B: 80 stk. – 26,9%
C: 59 stk. – 19,8%
D: 19 stk. – 6,3%
E. 0 stk.

HD 2015
A – 118 stk. – 46,09%
B- 77 stk. – 30,08%
C- 51 stk. – 19,92%
D – 8 stk. – 3,13%
E – 2 stk. – 0,78%

Det vil si at 76,17% (73,9 %)av NEG var røntget frie I 2015, mens 23,83%(26,1%) var røntget med HD i
2015

HD Statistikk 2000 – 2015 fordelt på fødselsår:
ÅR

ANTAVKOM

ANTRONTGET

ANTFRIE A+B

ANTSVAK C

ANTMIDD D

ANTSTERK E

2000

1257

447

377

37

21

12

2001

959

361

313

35

8

5

2002

1102

404

356

27

18

3

2003

1004

367

324

28

10

5

2004

1043

361

308

40

12

1

2005

1135

384

341

29

12

2

2006

1048

339

295

27

11

6

2007

958

325

280

32

8

5

2008

945

291

258

24

8

1

2009

1107

360

304

41

14

1

2010

958

311

265

38

8

0

2011

976

258

210

39

9

0

2012

980

254

205

36

13

0

2013

904

192

153

31

8

0

2014

890

99

80

15

3

1

2015

880

8

7

1

0

0

Utstilling/Eksteriør
Det har vært 1547 hunder utstilt fordelt på 62 utstillinger noe som er nedgang fra 2014 hvor det var
stilt 1763 hunder på 58 utstillinger.
Premiene fordelere seg som følger:
Exelent:
Very Good:

689 hunder.
487 hunder.
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Good:
Suffcient:
0 pr.:
KIP:

276 hunder.
58 hunder.
27 hunder.
10 hunder.

Det kan se ut som at det er utdelt noe mere G og S i 2015 enn i 2014, noe som selvsagt kan være at
kvaliteten er dårligere enn tidligere, men vi tror kanskje at dommerne er flinkere og til å bruke
premieskalaen.
Om man tenker på at Good er de hundene vi tidligere ga 2.pr, og de som får Suffcient er 3.pr hunder
så tror vi det kan være forklaringen.
Av de hundene som har fått 0.pr er det både de som har problemer med gemyttet og de som av
forskjellige årsaker som at de ikke holder størrelse eller at de har diskvalifiserende feil.
FoU prosjektet:
Vi er nå inne i siste året av prosjektet, det er innsamlet nesten 1000 DNA prøver (NEG og NES) Svaber
prøvene fungerer svært godt, og det gir gode DNA prøver. Noe som gjør at det kan eventuelt brukes
på kartlegging av div. sykdommer, men vi ønsker ikke det skal ha for stort fokus. da vi mener NEG er
en frisk hund.
Arvbarhets-analyser er kjørt både for bandhund og løshund, de fleste momenter må sies å ha lave
arvbarheter. Korrelasjons verdier viser at «blandings avl» mellom de to prøvetypene vil ikke gi noen
fremgang i avlen. Ser vi kun på bandhundens korrelasjoner, vil de få fremgang nesten uansett om to
fra samme prøveform (band) pares. Noe av det samme kan sies på løshund, men der er ikke alle
tallene så tydelige. Prosjektleder Wetten har tydeliggjort dette i en artikkel i Elghund (nr.1/16). AU
NEG mener det er viktig at oppdrettere er oppmerksom på dette i sin avl på NEG. Vi ønsker
selvfølgelig ikke at NEG populasjonen skal deles som to, som to forskjellige raser. Dette blir en
utfordring i det videre avlsarbeidet.
Utfordringer:
Data på jaktprøver er registrert på NPP programmet for løshund prøver og DogWeb basert program
for bandhund. Noe som er en håpløs situasjon for statistikk utgivelse, da ingen av programmene er
utviklet for å lage gode statistikker. Nordisk Älg Union jobber nå med å få brukt Hitta Älghund som en
nordisk database for elghundene, der er det muligheter for produksjon av statistikk for den nordiske
populasjonen av NEG. Vi håper dette arbeidet kan gi oss nye muligheter på riktige og gode statistikker
fra neste år.
Rapportering av dokumenterte sykdommer, ønsker vi skal bli bedre. Det er viktig at der det er mulig
så kommer det dokumentert rapporter fra veterinær. Det siste året har vi fått inn ca. 20 rapporter på
«jaktødem», 5 av rapportene har veterinær attest. AU NEG er i dialog med NKK og genetikere i
gjennom FoU prosjektet, dette med tanke på å få avklart arvbarheten for lidelsen. Vi mener det er en
under rapportering på sykdommer, noe som dessverre fører til videre avl på «syke» blodslinjer.
Dispensasjons søknader på/for tisper til det 6 kullet og pga. alder (8 år) har vi mange av i løpet av et
år. AU NEG er som oftest negative i sin uttalelse, da vi mener at de er nok tisper til å føre avlen på.
Har tispen vært en god nedarver, har hun sikkert noen avkom som kan avles på i de neste årene. NKK
har nå ut på høring nye regler for etikk for avl og oppdrett, der de ønsker å stramme inn mulighetene
for dispensasjons søknader og senker aldersgrensen til 7 år bl.a.
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Årsrapport 2015 avlsrådet Svensk Hvit Elghund
I 2015 har avlsrådet for Svensk Hvit Elghund har hatt 3 representanter inkl. leder fra Sverige, to
representanter fra Finland og tre fra Norge. Avlsrådets virksomhet har i likhet med tidligere år vært
basert på telefonmøter, telefonsamtaler og e-post. Arbeidet er gjennomført iht. vedtatt instruks, og
samarbeidet over landegrensene har fungert meget bra.

Virksomheten har i hovedsak bestått i avlsrådgivning til tispe- og hannhund-eiere som ønsker å avle
på sine hunder. Det er også gitt henvisninger og råd til valpekjøpere og andre som ønsker å bli kjent
med rasen. Alle forslag til paringer fra avlsrådet er basert på vedtatte retningslinjer og krav i RAS
(RaseAvlsStrategien). Målsetningen og forhåpningen er at dette på sikt skal bidra til at vi får en
jevnere kvalitet på hundene, først og fremst med tanke på helse og jaktegenskaper.

Avlsrådet mener forutsetningene for å lykkes med dette er gode om vi kan få flere hundeeiere til å
engasjere seg med HD/AD-røntgen, utstillinger og jaktprøver. Dessverre må vi konstatere at
tilgjengelige hunder for avl er en brøkdel av hva det burde være pga. manglende røntgen-,
utstillings- og jaktprøveresultater. Vi ser også at noen få oppdrettere ikke respekterer den
avlsstrategien som både svenske og norske kennelklubben har vedtatt, og herigjennom ser bort fra
anbefalingene fra svenske og norske elghundklubben.
Ved utgangen av 2015 fantes det 1613 registrerte hunder født etter 01.01.2005.
(425 i Finland, 821 i Sverige og 367 i Norge). I løpet av 2015 ble det registrert 147 valper. Antallet kull
var 23. Gjennomsnittlig kullstørrelse 6,3 valper. Den gjennomsnittlige innavlsgraden lå klart under
målet angitt i RAS (2.5%).
Ut fra registrerte data i DogWeb pr 05.03.2016 gikk 10 hunder tilsammen 20 bandhundprøver i
Norge i 2015. 8 av hundene oppnådde premiering (80 %). Beste bandhund ble NUCH NV-13
NO38650/11 Sætertunets Kira med førstepris og 86 poeng. Ingen løshundprøver kommer med i
datauttrekket fra DogWeb pr 05.03. Vi jobber for å få tilgang til andre løsninger som forhåpentligvis
kan gi oversikt over gjennomførte løshundprøver.
I Sverige og Finland gikk 48 hunder tilsammen 84 løshundprøver. 34 hunder oppnådde premiering
(71%). To hunder gikk 3 bandhundprøver i Sverige og en av disse oppnådde premiering.
Når det gjelder HD-status kan vi konstatere at resultatene varierer fra år til år. Av 58 hunder som ble
røntget i 2015 (Finland, Sverige og Norge) hadde 14 stk C eller D. Dette innebærer at 24% hadde HDfeil. Resultatet er dermed likt med 2014 og fortsatt langt over målsetningen. Til tross for en viss
usikkerhet og uenighet om dagens HD-målinger og verdien av disse, mener avlsrådet det er viktig å
øke andelen HD-røntgede hunder, spesielt med tanke på at kjent HD-status er et krav for å bruke
hundene i avl. Av 32 hunder som ble AD-røntget hadde 2 anmerkning (6%).
Helsesituasjon for Svensk Hvit Elghund er stabil og god. Det dukker opp enkelttilfeller av ulike
sjukdommer som i alle raser, men det er ingen av disse som er overrepresentert eller konstatert
spesielt arvelig i rasen.
Avlsrådet har fortsatt tro på en positiv framtid for Svensk Hvit Elghund. Dette forutsetter fortsatt
engasjement og godt samarbeid fra/mellom organisasjoner og hundeiere.
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Det viktigste ansvaret for rasens utvikling ligger til syvende og sist hos oppdretterne. Gjennom å
prioritere valpekjøpere som ønsker å bruke hundene aktivt til jakt, røntge hundene og stille disse
på jaktprøver og utstillinger vil oppdrettere gjøre det aller viktigste arbeidet for rasens framgang
Avlsrådet har i 2015 bestått av:
Peter Lindberg ( sammenk. Sverige )
Linda Landby (Sverige, del av året)
Olivia Wemälv (Sverige, del av året)
Esa Tammenoksa (Finland)
Jenni Lahtinen (Finland, del av året)
Mona Austvik (Norge)
Ann-Christin Rønning (Norge, del av året)
Arne Olav Vårtun (Norge)

Årsmelding AU Jämthund
Avlsutvalget for Jämthund ble oppnevnt av Forbundsstyret i møte 9.1.2015, FS.sak 6.15. Avlsutvalget
for Jämthund har i 2015 bestått av:
Leder
Medlem

Eivind Haugseth
Arild Berget
Øyvind Brenno
Ole Anders Stenby
Utvalget har i løpet av året hatt 2 møter, 1 telefonmøte og ellers utstrakt kontakt på telefon og
epost. Utvalget startet med å utarbeide en avlsstrategi og denne ble godkjent av Forbundsstyret i
møte 8.4.2105, FS.sak 31.15. Strateginotatet beskriver avlskriterier og avlsmål for jaktegenskaper,
helse og eksteriør.
Som en del av dette arbeidet ble hjemmesiden til NEKF revidert og tilrettelagt for registrering av
valpekull og avlshunder, rapportering av sykdom og publisering av statistikk og lister. I 2015 ble det
registrert 18 valpekull og pr. 31.12.2015 hadde vi registrert 27 tisper og 28 hanner som godkjente
avlshunder på våre lister.
Jämthunden har de senere år hatt en positiv utvikling i antall registreringer og var i 2015 nummer 17
på listen over de mest populære hunderasene i Norge.

Jämthund

2011

2012

2013

2014

2015

276

300

347

386

381

Avlsutvalget deltok på Avlskonferanse arrangert av NEKF på Gardermoen 23.5.2015. Utvalget var
også representert ved SÄKs avlskonferanse i Rättvik i august 2015.
Arbeidet med å utarbeide et RAS-dokument for Jämthund er påbegynt, men dessverre ikke fullført av
kapasitetsmessige årsaker. Det har dessverre heller ikke vært kapasitet til å utarbeide planlagte og
ønskede statistikker over jaktprøver, utstillinger, kull etc.
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Avlsutvalget har mottatt henvendelser både på epost og telefon angjeldende parringer, hannhund til
parring, anskaffelse av hund, sykdom og andre generelle spørsmål. Det er behandlet en søknad om
dispensasjon for kull nummer 5.

Årsmelding Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget holdt i 2015 kun ett offisielt møte på pr. telefon 22.10.15. Det har i tillegg vært
mye kontakt pr telefon og mail.
På møte ble uttaksreglere for Ungdoms NM løshund/båndhund redigert og videre vedtatt av FS
5.11.15
Ungdomsutvalget lagde også en egen handlingsplan for ungdomsarbeid som er oversendt FS som har
sendt denne til områdeklubbene på høring, og forventes å bli endelig vedtatt i 2016.
På møte ble det også diskutert om å få til en samling som alle ungdomskontaktene i områdeklubbene
for å utveksle erfaring og ideer ang. rekrutteringsarbeid, dette er noe som kommer til å bli tatt videre
etter RS 2016. På bakgrunn av planarbeidet for ungdomsarbeid ( under ), så har utvalget foreslått
endringer både på klubbnivå og Forbundsnivå.
Bakgrunn
NEKF har i dag ca 6000 medlemmer. Det finnes ikke noe eksakt tall for alderssammensetning, men
det er god grunn til å anta at andel medlemmer under 30 år er svært lav, og kanskje under 10
prosent av den totale medlemsmasse. Det er nok flere årsaker til den skjeve aldersfordelingen, men
det antas at følgende momenter er de viktigste:
- Det er høy status på eierskap til storviltjakt, og eldre jegere passer på sine rettigheter så
lenge de kan, og ungdommen slipper ikke til.
- Storviltjakt er ofte forbundet med store økonomiske utlegg og av naturlige årsaker har de
eldre jegerne en sterkere betalingsevne.
- Unge jegere i utdannings- og etableringsfasen har normalt ikke samme mulighet til å ha eget
hundehold, og er derfor normalt ikke medlemmer.
- Siden det er få unge medlemmer så blir det også få som kan velges inn i lokale og sentrale
verv.
Status
I dag har NEKF et ungdomsutvalg som er tillagt arbeidet med å aktivere ungdom og å tilrettelegge for
tiltak. Av konkrete tiltak som fungerer i dag kan nevnes:
- Ungdomsmesterskap for løshund, deltakere opp til 25 år.
- Ungdomsmesterskap for bandhund, ennå ikke blitt arrangert, men det jobbes med.
- Det er oppnevnt ungdomskontakter i de fleste områdeklubbene.
- Det ble for sesongen 14/15 avholdt en aktivitetskonkurranse for de beste ungdomstiltakene.
- Det virker til å være lett å få samarbeidspartnere/sponsorer til arbeid med ungdom.
Målsetting
Målsettingen vil selvsagt være å høyne andel unge medlemmer i vårt forbund. Aktivitetene må
tilrettelegges slik at det blir naturlig for ungdom både å være medlem og å delta aktivt i både
aktivitetene og det organisasjonsmessige. Innen vår organisasjon må personer under 30 år betegnes
som ungdom.
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Virkemidler
For å oppnå vår målsetting er det viktig at alt arbeid i organisasjonen gjennomsyres av tankegangen
om at ungdom skal prioriteres og tilrettelegges for. Følgende virkemiddel skal tas i bruk både på
lokalt og sentralt plan:
Holdningsendringer/ kampanjer
Forbundets tillitsvalgte både på lokalt og sentralt plan og medlemmer forøvrig har i stor grad viktige
roller og posisjoner innenfor utøvelse av storviltjakt. Disse må brukes til å skape forståelse for at
ungdom må prioriteres helt fra det lokale jaktlag. Det vil si at ungdommen må få slippe til, ikke bare
som postjegere, men som hundeførere.
Aktiviteter/ konkurranser
Det bør satses mer på aktiviteter for ungdom, både lokalt og sentralt. Dette bør selvsagt knyttes opp
mot hundehold og hundeaktiviteter, men må også ha en stor grad av sosialt innhold.
Sosiale medier / hjemmeside /informasjon
Dagens ungdom er født og oppvokst med sosiale medier, og de har en meget god forståelse for
fornuftig bruk og etiske/moralske verdier ved bruk av disse mediene. Sosiale medier er i dag det
raskeste, og, dersom fornuftig bruk, en av de beste informaskildene i dag. Hjemmesider og sosiale
medier må derfor brukes for alt det er verdt som informasjons- og rekrutteringskanal.
Medvirkning
Det er ikke nok å tilrettelegge for ungdom. Ungdommen må selv delta og drive ungdomsarbeidet.
Dette har mye større effekt for å rekruttere nye medlemmer. Grupperinger av unge mennesker
trekker lettere inn nye medlemmer. Skal vi satse på ungdommen, så må vi være villige til å inkludere
de og slippe de til.
Økonomiske forhold
Det er naturlig nok mange utgifter som skal betjenes med forholdsvis lave inntekter i ungdomstiden.
Elghundforbundets aktiviteter må ikke være så dyre at det er økonomien som legger
begrensningene. Dette må gjenspeile seg i både medlemskontingent og pris på aktivitetene.

Årsmelding ettersøksutvalget
Utvalget har bestått av: Knut J. Herland, leder, Magnar Nordsveen og Knut Juvet
Ettersøksutvalget (EU) har i perioden hatt ett betydelig arbeide i forbindelse med forslag til nye
forskrifter og instruks opp imot Miljødirektoratet vedrørende prøving og godkjenning av
ettersøkshund både gjennom møter og korrespondanse. EU har forberedt høringsutkast til FS. En har
også jobbet mye med å få på plass de kurskompendium som skal brukes i forbindelse med kurs som
etterhvert blir obligatoriske for de som skal bedrive ettersøk i offentlig regi. Vi har etter beste evne
kommentert og informert i forbindelse med en mengde forespørsler angående ettersøkstemaene fra
medlemmer og andre organisasjoner m.m. samt lagt ut info på hjemmesiden og i medlemsbladet
Elghunden. Utvalget har for det meste utvekslet intern saksgang via mail og tlf.
Knut Juvet og Knut J. Herland har også vært medlemmer av Kompetansegruppa for ettersøk i NKK.
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Årsmelding Datautvalget
Datautvalget har i perioden januar til august bestått av:
Leder

Svenn Tore Feet

Oslo-områdets EHK

Medlem

Bjørn Ivar Krabbesund

Aust-Agder EHK

Eivind Haugseth

Østerdal EHK

I sitt møtet 7.8.2015, FS.sak 65.15, reorganiserte FS utvalget og ny sammensetning ble slik:
Leder

Eivind Haugseth

Østerdal EHK

Bjørn Ivar Krabbesund

Aust-Agder EHK

Svenn Tore Feet

Oslo-områdets EHK

Kolbjørn Thun

Nord-Trøndelag EHK

Utvalgets mandat ble ikke endret og arbeidet i 2015 har, etter at prøvesesongen 2014 var ferdigstilt
og årboka produsert, i hovedsak handlet om å lage en endelig registreringsløsning for løshundprøver
integrert med NKKs DogWeb.
Basert på erfaringene fra forrige prøvesesong ble løsningen gjennomgått og redesignet i samarbeid
med leverandøren av NPP og NKK. Løsnigen baserer seg da i prinsipp på at påmelding skjer i DogWeb
som deretter overføres NPP for tildeling av dommer og registrering av skogskort. Når dette er gjort
for alle påmeldinger og REFNR er ferdiggått, overføres REFNR tilbake til NKK for godkjenning og
annerkjenning.
Løsningen ble ferdigstilt før prøvesesongen startet og har i hovedsak fungert tilfredsstillende. Noen
barnesykdommer har det vært, så vi har vært nødt til å sende ut noen oppdateringer for å få disse
korrigert, men de fleste utfordringer har vi kunnet løse i samarbeid med klubbene og prøveledelsen.
De utfordringer vi i forrige prøvesesong hadde med to-dagers prøven har i år vært minimale. Det ble
også på bakgrunn av RS-vedtak i 2015 implementert støtte for at det ved «mislykket to-dagers»
skulle være mulig å få registrert den dagen som evt. gikk bra som separat en-dagers. Utvalget
utarbeidet også en egen instruks for hvordan dette skulle registreres for at det skulle bli en suksess.
Dessverre har ikke alle som har ønsket det fått registrert sine prøver korrekt og NKK har derfor blitt
kontaktet av enkeltpersoner og klubber for å rette dette opp i ettertid. NKK har oppfattet dette som
en regelendring og ikke bare en praktisk tilpassing av registreringsløsningen. NKK har derfor uttalt at
en slik regelendring p.t. ikke er tillatt. Det arbeides med å finne en løsning i samarbeid med NKK som
gjør at det blir likt for alle.
Det er gjort et bra arbeid for at bandhund prøver skal bruke samme registreringsløsning fra 2017sesongen etter bandhund komiteens eget ønske. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i 2016.
Utvalget har bedt områdeklubbene og prøvelederne om tilbakemelding på feil, mangler og ønskede
forbedringer, slik at vi kan lage neste versjon av løsningen enda bedre. Dette gjelder både NPP som
registreringsløsning og DogWeb som løsning for påmelding og avslutning av prøvene. Vi har mottatt
noen få tilbakemeldinger, men ønsker oss flere. Vi vil sammen med systemleverandørene og NKK
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gjennomgå tilbakemeldinger og erfaringer, for å prioritere en ny versjon, som forhåpentligvis skal
være enda bedre, før prøvesesongen 2016.
Datautvalget vil takke alle våre områdeklubber, prøveledere og dommere for et godt samarbeid
gjennom 2015. Vi takker også våre leverandører og samarbeidspartnere for et konstruktivt
samarbeid i 2015.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets årsberetning som også inneholder årsmeldinger for underutvalgene tas til
etterretning.
Sak 8: Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2015
Vedlagt følger NEKF sitt bokførte regnskap for 2015 som inneholder resultatregnskap, balanse og
noter.
Revisors beretning vil foreligge i god tid før RS, og oversendes delegatene sammen med eventuelle
merknader/endringer så fort dette er klart. I skrivende stund jobbes det med gjennomgang av
utestående fordringer og avstemming av balansen.
Forslag til vedtak:
RS godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2015 med resultatregnskap, balanse og noter.
RS fastsetter resultat for 2015 på kr – 206.239,- som dekkes opp gjennom egenkapital

Sak 9: Forbundsstyrets budsjett for 2016-2017/nedbetaling av ansvarlige lån fra områdeklubbene
Vedlagt RS-mappen følger FS sitt forslag til budsjett for regnskapsåret 2016. Det er her tatt høyde for
en fortsatt høy aktivitet, men likevel en redusert driftsutgift.
Siden vår Forbundssekretær av helsemessige årsaker slutter pr utgangen av april. Så er utgifter i
forbindelse med lønn redusert noe. FS vil starte en prosess med å organisere den daglige driften av
Forbundet, men dette vil ta litt tid, og FS sine medlemmer vil dele på noen av oppgavene.
Regnskapsførsel vil uansett bli sett bort til et autorisert regnskapsbyrå.
Så har Ekstraordinært RS 31. mars 2016 enstemmig vedtatt et forlik med Egmont vedrørende
tvistesaken om samarbeidsavtalen. I samme vedtaket ble det vedtatt at områdeklubbene ble
anmodet om å stille finansiering slik at forliket kunne kvitteres ut. FS har innhentet tilsagn fra
klubbene og tar opp et lån på kr 1 mill. FS skulle også legge frem sak til FS vedrørende nedbetalingen.
FS legger frem forlaget som i korthet går ut på at dette betales ned gjennom en begrenset
medlemskontingent i en 5-års periode. Det åpnes selvsagt også for at lånene kan betales inn raskere
og med andre midler, både fra forbundets driftsbudsjett/overskudd og gjennom nye inntekter som
for eksempel sponsormidler.
I FS sin nedbetalingsplan, så er første avdrag foreslått til våren 2017. Dette vil derfor ikke ha direkte
konsekvenser for budsjett 2016.
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Forslag til vedtak:
1. RS vedtar det fremlagte budsjett datert 7.april 2016 som NEKF sitt budsjett for driftsåret
2016
2. NEKF tar opp lån på kr. 1.000.000,- fra områdeklubbene. Fordeling etter tilbud fra de
klubbene som har meldt inn beløp.
3. Det utstedes likelydende låneavtaler med de enkelte områdeklubber.
4. Lånene tilbakebetales områdeklubbene over maks 5 år. Tilbakebetalingsbeløpet fra NEKF
årlig fordeles prosentvis over de lånebeløp den enkelte områdeklubb har stilt til rådighet.
Dersom en områdeklubb har et påtrengende behov for en raskere tilbakebetaling av
lånebeløpet kan dette avtales med FS dersom økonomien i NEKF gir rom for dette.
5. Det betales en fast årlig rente på 2 % p.a. på det til enhver tid lånte beløp. Tilbakebetaling
av avdrag på lånene utbetales i juni mnd. hver år. Første avdrag juni 2017. Renter beregnes
og utbetales samtidig.
6. For å finansiere låneopptak og renter økes medlemskontingenten med kr. 50,- utover den
vanlige økningen av kontingent i nedbetalingsperioden. Kontingenten for påfølgende år
fastsettes av RS.
7. Dersom NEKF får inn penger på gaver, sponsorinntekter m.m. skal disse prioriteres
nedbetaling av lånebeløpet dersom ikke giver eller avtalepart krever annen bruk av
midlene.
Det skal legges vekt på denne budsjettforutsetningen ved årlig fremleggelse av budsjett til
RS for påfølgende år. 2017 -2022
Sak 10: Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2017
RS skal hvert år fastsette hvilken andel av områdeklubbenes medlemskontingenten til NKK som skal
tilfalle NEKF. For 2016 er andelen fastsatt til kr 175,NKK har vedtatt at grunnkontingenten, altså til NKK skal stige med kr 30,FS mener at det er naturlig at andel medlemskontingent til NEKF også blir hevet noe. Dette sett fra et
økonomisk ståsted, men også ut fra at aktivitetsnivået er høyt, og medlemskontingenten er den
viktigste inntektskilden.
På bakgrunn av RS-sak 9-10 har FS måttet lage et revidert forslag til vedtak.
På samme bakgrunn kommer også nærværende sak etter behandlingen av budsjett.
FS sitt opprinnelige forslag til vedtak
RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til kr. 195,00
FS sitt reviderte forslag til vedtak
RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til kr. 245,00
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Sak 11: Innkomne saker
Sak 11.1.16
Forbundsstyret
ENDRING AV § 3-5 REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER I LOVER FOR NORSKE ELGHUNDKLUBBERS
FORBUND
Forbundsstyret (FS) ønsker følgende endringer av § 3-5 Representantskapets oppgaver i Lover for
Norske Elghundklubbers Forbund og legger frem følgende forslag for behandling av
Representantskapsmøtet 2016.
Bakgrunnen for forslaget er at FS har mottatt flere innspill fra tillitsvalgte i organisasjonen omkring
roller og funksjoner som er nedfelt i gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers Forbund under §3-5
Representantskapets oppgaver.
Iht. Lover for Norske Elghundklubbers Forbund § 3-3 Representantskapsmøtet 9. avsnitt, har
forslaget vært ute i områdeklubbene for uttale, frist 20.11.15.
FS mottok få tilbakemeldinger fra områdeklubbene, de som kom inn var støtte til endringsforslaget.
Ønskede endringer i § 3-5 Representantskapets oppgaver er merket rødt.
Den endelige forslagsteksten ligger nederst.
Forslag til endringer:
Endring i avsnitt 7:
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomitéen, Valgkomiteen, Fullmaktskomitéen, eller noen av de faste FS-oppnevnte utvalgene.
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.
Ny tekst i § 3-5 Representantskapets oppgaver blir iht. forslaget og forslag til vedtak:
§ 3-5 Representantskapets oppgaver
RS oppgaver er å behandle:


godkjennelse av representantenes fullmakter



konstituering av møtet



oppnevne tellekorps



oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet



Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
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Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning



Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent



Forbundsstyrets budsjett



forslag til lovendringer



forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, handlingsplaner og andre saker som forelegges
av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, eventuelt oppløsning av områdeklubber
tilsluttet NEKF.



innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-møte, hvoretter RS velger:



Representantskapets Ordfører og Viseordfører for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall
ganger



Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger



Forbundsstyrets nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS for 1 år kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger



Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem samt valg av leder - kan
gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg.
Varamedlemmet velges for 1 år.



Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og rulleres,
dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, det 3. året sitter medlemmet som leder. Medlemmene
skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.



1 revisor for 1 år

Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av Valgkomité og områdeklubbene.
Bare de kandidater som rettidig er foreslått av Valgkomiteen eller områdeklubb kan på RS foreslås
valgt, men kun på de plasser de er foreslått til. Valgkomiteen har mulighet til å fravike fra dette, men
kun i de tilfeller hvor det ikke finnes flere lovlige framsatte kandidater.
For å være valgbar må medlemskontingent for det foregående år være betalt.
Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen områdeklubb får mer enn 1 styremedlem.
RS bør tilstrebe en geografisk spredning av styremedlemmer/varamedlemmer.
Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer. Dog slik at velges leder i en
områdeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører eller Viseordfører eller som medlem til Lov- og
Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens styre og klubbens nestleder overtar.
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Fullmaktskomiteen, Bandhund komitéen, Løshund komitéen eller i noen av avlsutvalgene.
NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite eller
Fullmaktskomité, men kan velges til andre komitéer og utvalg.
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Medlemmer av Lov- og Kontrollkomitéen og Valgkomitéen kan ikke møte som delegater for
områdeklubb på RS
I fall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til de
nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt vanlig
måte.
RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete avgrensede oppdrag. RS eller Forbundsstyret
gir disse sitt mandat.
Styret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS. Saker kan ikke realitetsbehandles, men
uttalelser kan avgis.
Ny behandling i Forbundsstyret 7.april 2016:
FS ser at de foreslåtte endringene i saken ikke er gjennomført i hele lovverket. FS trekker derfor
saken til RS-16, og vil anbefale RS å se på hele lovverket frem mot neste RS.
Forslag til vedtak:
RS ber Forbundsstyret foreta en gjennomgang av hele lovverket for NEKF, og legge eventuelle
endringsforslag frem på RS 2017
Sak 11.2.16

Forbundsstyret

REGISTRERINGSNEKT FOR NORSK ELGHUND SORT
Norsk Elghund Sort er en liten rase, det var registrert 1156 individer i Norge i 2014. I forbindelse
med FoU prosjektet er det utarbeidet status for rasen NES. I den forbindelse ser AUNES at rasen
har en stor utfordring i forbindelse med innavl. Resultater her viser at det er en tydelig nedgang i
variasjonen mellom individer for hvor innavlet disse er. Dette betyr at det stadig vil bli
vanskeligere i finne individer som ikke er så mye i slekt med hverandre. NES har en
gjennomsnittlig økning i innavl på 0,8 % per generasjon, det anbefalte er 0,5%. For sterk
selektering av avlsdyr og bruk av populære hanner, vil lett føre til at for få hunder blir brukt i avl.
En sterk seleksjon fører igjen til redusert genetisk variasjon i rasen, noe som kan føre til en
genetisk flaskehals. Resultatet vil kunne bli innavlsproblematikk i leddene bak matadorene og
det kan føre til økt forekomst av blant annet arvelige defekter. Et viktig virkemiddel mot dette er
å ha fokus på hvor mange avkom en hannhund kan få. Intensjonen med registreringsnekt er å
redusere den gjennomsnittlige økningen i innavlsgraden per generasjon ved å hindre at for
mange hunder er i nær slekt med hverandre.
FS sitt forslag til vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klubb (NKK) om å innføre
registreringsnekt for avkom etter hanner med mer enn 40 valper registrert etter seg for rasen
Norsk Elghund Sort.
Det kan gis dispensasjon for bruk av hanner som har nådd grensen på 40 avkom på grunn av
spesielt gode arveegenskaper, nedfrosset sæd fra hanner kan også brukes, dette krever
godkjenning jfr. tidligere vedtak i NKK.
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Sak 11.3.16 (a,b,c og d) Vedrørende ny behandling av RS-Sak 11.3.15
I tillegg til FS sitt utsendte RS-forslag i denne saken, så har 3 områdeklubber kommet med forslag til
endring av tekst. Alle framsette saker kommer fremst i denne saksutredningen. Så har FS brukt sin
Bandhund komité for å se på forslagene og komme med et forslag til FS. Felles saksutredning og
forslag til vedtak kommer til slutt i saken. (etter de 4 sakene som er kommet inn)
Sak 11.3a.16 Forbundsstyret
RS.SAK 11.3.15 NY BEHANDLING BANDHUNDCHAMPIONAT NJ(B)CH
I denne saken ble det gjort vedtak på en tekstformulering som var uønsket, følgende vedtakstekst ble
vedtatt, uønsket formulering er markert med gult.
BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH):
Tre ganger 1. premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.
Kun en av prøvedagene på separate todagers-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.
FS fremsetter endringsforslag iht. ønsket tekst for behandling på RS 2016:
BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH):
Tre ganger 1. premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.
Kun en av de tellende 1-dagsprøvene kan tas på snø.
På tellende 2-dagersprøve skal momentet sporing være prøvd.
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.

Sak 11.3b.16 Vestfold EHK
Tre ganger 1. premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av de tellende prøvene til NJ(B)CH må være tatt på en 2-dagers prøve.
Kun en av tellende prøver kan tas på snø. Tidligere godkjent sporprøve legges da til grunn i
momentet sporing. På 2-dagers prøve skal sporing tas første dag. Poengsum i sporing fra
første dag kan benyttes dag 2 forutsatt at hundefører gi beskjed om det før start dag 2.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland.
Sak 11.3c.16 Østerdalen Elghundklubb
Tre ganger 1 premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av
premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Kun en av de tellende 1-dagsprøvene
prøvedager kan tas på snø. På tellende 2-dagersprøve skal momentet sporing være prøvd. 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.
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Sak 11.3d.16 Telemark Elghundklubb
Tre ganger 1. premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagsprøve.
Kun en av de tellende prøver kan tas på snø. Tidligere godkjent sporprøve legges da til grunn i
momentet sporing. På 2- dagers prøve skal sporing tas første dag. Poengsum i sporing første dag kan
benyttes dag to, forutsatt at hundefører gir beskjed om det før start dag to.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd. under forskjellige dommere i Norge, Sverige
eller Finland.
Forbundsstyrets behandling av sakene under 11.3.16:
Saksutredning:
Det skal understrekes at denne saken kun gjelder formulering av dette med prøve som kan gås på
snø. De øvrige championatkrava ble behandlet på RS 2015.
FS har innhentet råd fra sin fagkomite og har kommet til at forslaget fra Østerdalen EHK er det som
best dekker intensjonen. Sak 11.3c.16 støttes dermed.
Forslag til vedtak:
Følgende formulering skal innarbeides i championatreglene for Norsk Jaktchampion bandhund
NJ(B)CH skal med virkning fra 01.01.17:
Tre ganger 1 premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av
premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Kun en av de tellende prøvedagene
kan tas på snø. På tellende 2-dagersprøve skal momentet sporing være prøvd. 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.
Sak 11.3a.16
Sak 11.3b.16
Sak 11.3d.16

Forbundsstyret:
Vestfold EHK:
Telemark EHK:

FS trekker saken
FS støtter ikke saken
FS støtter ikke saken

Sak 11.4.16
Vestfold Elghundklubb
FORSLAG TIL ENDRING AV CHAMPIONATREGLER, UTENLANDSK
JAKTCHAMPION SOM ØNSKER NORSK JAKTCHAMPION, LØSHUND ELLER
BANDHUND
Begrunnelse:
Gjeldene regelverk gjør det mulig at hunder med utenlandsk jaktchampionat og Good på
utstilling kan bli norsk jaktchampion. Utenlandske jaktchampioner som ønsker norsk
jaktchampionat bør ha like eksteriørkrav med hunder som har oppnådd norsk jaktchampionat.
Gjeldende krav:
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve.
Forslag til endring:
For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. I tillegg må hunden
oppfylle gjeldende eksteriørkrav jfr. NJCH. Det vil si minst to ganger Very good på utstilling
etter fylte 15 mnd., underforskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.
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Forbundsstyrets behandling:
Forbundsstyret mener også at det bør være likeverdige kriterier og prestasjoner som skal ligge til
grunn for å erverve en tittel.
Forslag til vedtak:
Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Vestfold Elghundklubb. Dette må innarbeides i NKK’s
championatregler med virkning fra 01.01.2017

Sak 11.5.16 Endring av dommerutdannelsen
Det er kommet inn 3 forskjellige forslag rundt utdanning av våre jaktprøvedommere (løs). Her følger
først en oversikt over de innkomne sakene, så har FS gjort en vurdering av disse og kommet med
forslag på vedtak.
Sak 11.5a.16 Aust-Agder EHK
DOMMERUTDANNELSE – JAKTPRØVEDOMMERE LØSHUNDPRØVER
Dommerkapasiteten for løshund prøver syntes generelt å være alt for liten. Ved dagens
utdanningsprosedyrer er veien ganske lang for å bli autorisert jaktprøvedommer for løshund, og
Aust-Agder Elghundklubb mener dette kan forenkles betydelig uten at det går på bekostning av
kvaliteten på bedømmelsen og det framtidige avlsarbeid.
Dagens ordning kan virke litt preget av gammel tenkning, der sporing i line og løshund arbeid henger
sterkt sammen. At en elghund læres opp til å kunne spore både friskt og skadet vilt er viktig, men at
dette påvirker hundens avlsmessige løshundegenskaper er ganske innlysende at det ikke gjør.

Forslag til vedtak fra AAEHK:
For å kunne forenkle og raskere styrke dommerkapasiteten på løshund prøver foreslås det at
følgende fjernes i under pkt. – 10. UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE.
«Ferskspor/elgsporprøve
Før elevarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes skal kandidaten ha gått for minst 3
hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst 7 poeng på
ferskspor eller godkjent på elgsporprøven. (fersksporprøve og elgsporprøve likestilles i
dommerutdanningen)
Før godkjent aspirantarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes må kandidaten ha gått
for minst 2 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst
7poeng på fersksporprøve eller godkjent på elgsporprøve. (fersksporprøve og elgsporprøvelikestilles i
dommerutdanningen)»
Samtidig bør det tas inn ett nytt punkt 11- UTDANNINGSREGLER FOR SPORPRØVEDOMMERE,
FERSKSPOR- OG ELGSPORPRØVE:
27

11. UTDANNINGSREGLER FOR SPORPRØVEDOMMERE – FERSKSPOR OG ELGSPORPRØVE:
Ferskspor/elgsporprøve
Kandidaten skal ha gått minst tre elevarbeid med 3 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav
skal minst en av hundene oppnå minst 7 poeng på ferskspor eller godkjent på elgsporprøven.
(fersksporprøve og elgsporprøve likestilles i dommerutdanningen)

Sak11.5b.16 Nord Trøndelag EHK
Med bakgrunn i vedtak på Årsmøte i NTEHK fremmes følgende forslag til RS 2016:
NTEHK opplever en stor avskalling av elever og aspiranter under utdanning til løshund dommere.
Dette tror vi i stor grad skyldes kravet til elev og aspirantarbeid under ferskspor/elgsporprøver. Slik vi
ser det har dette kravet lite å gjøre med dagens løshund regler. Vårt forslag går derfor ut på å fjerne
disse kravene i sin helhet fra utdanningsreglene for jaktprøvedommer på løshund.
Forslaget blir da som følger:
UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE
Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når
nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Vedtaket i styret krever alminnelig flertall. Kandidater til
jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme. Det må dessuten legges
stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, pålitelighet og
skriftlig og muntlig fremstilling. Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trent og ført hund til
premie på jaktprøve.
Kandidatene mottar et kort som skal følge han/henne under hele utdannelsen. Her skal påføres når,
hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått med underskrift fra
dommer(e), prøveledere, evt. med stempel.
Elev og aspirantarbeid kan kun avlegges ved prøver som er oppført på NKKs terminliste.
Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før
dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder,
NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e)
umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om
elevarbeidet skal godkjennes.
Elevarbeidet skal gås over 2 dager. Elevarbeidet kan tas som settedommer en av dagene.
Før aspirantarbeidet avlegges, må forbundenes krav om gjennomført dommerkurs være oppfylt, og
elevarbeidet godkjent.
Aspiranten skal gå to dager, under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvd i alle
prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. Når aspirantarbeidet er
avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til prøvens leder i lukket
konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i
marken, NKKs representant og prøvens leder. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid
som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i regler
og evt. forklare nærmere bedømmelse.
Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon fylles kortet ut med nødvendig data.
Kortet sendes deretter til NKK som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon
og registrere den nye dommer i sitt kartotek.
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Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, skal dette påføres kortet. Det skal
også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke.

Sak 11.5c.16 Sør-Trøndelag EHK
Jaktprøveregler for elghund - løshund:
10. Utdanningsregler for jaktprøvedommere - løshund.
Fjerne krav om «Ferskspor/elgsporprøve», fra utdanningen til jaktprøvedommer - løshund.
Begrunnelse:
Erfaringsmessig medfører kravet om ferskspor/elgsporprøve, et mye lengre utdanningsløp, og går
utover dommerkapasiteten i områdeklubbene. Prøvesesongen for jaktprøver – løshund, er kort og
derfor er det behov for et stort antall dommere for at flere hunder skal bli prøvd på jaktprøve.
Verdien av å ha gjennomført ferskspor/elgsporprøve, blir liten når jaktprøvedommere – løshund ikke
blir godkjent for å dømme ferskspordelen for utdanning av ettersøk-ekvipasjer.
Forbundsstyrets behandling:
INNKOMMEN SAK FRA -Aust Agder; Utdanningsregler for dommere- og
saker fra Sør Trøndelag som omhandler utdanningsregler
løshund – og Nord Trøndelag som omhandler utdanningsregler dommere er
så like at de er vurdert under samme tema.
Forslagene går i korthet ut på å fjerne kravet til sporingsdelen i utdanningen til løshund dommere
slik at dommerne kan autoriseres og dømme løshunder uten sporutdanning.
FS er noe skeptisk til dette, pga. nye forskrifter om krav til ettersøksdommerutdanning
for å dømme ferskspordelen i ettersøksprøver, og i rekrutteringssammenheng / dommermangel
vil FS og støtte forslagene, men med den tekst og formulering som Aust-Agder har
i sitt forslag der sporutdanningen tas inn som eget punkt 11.
Dog vil en oppfordre klubbene til å motivere flest mulig av dommerne til i ettertid å ta
videreutdanning for å bli Ettersøksdommer slik at de kan dømme alle prøvetyper.
Sak 11.5a.16 Aust-Agder EHK
Forslag til vedtak:
RS støtter forslaget, og vedtar altså følgende tekst:
For å kunne forenkle og raskere styrke dommerkapasiteten på løshund prøver foreslås det at
følgende fjernes i under pkt. – 10. UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE.
«Ferskspor/elgsporprøve
Før elevarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes skal kandidaten ha gått for minst 3
hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst 7 poeng på
ferskspor eller godkjent på elgsporprøven. (fersksporprøve og elgsporprøve likestilles i
dommerutdanningen)
Før godkjent aspirantarbeidet til løshund dommer-utdannelsen godkjennes må kandidaten ha gått
for minst 2 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav skal minst en av hundene oppnå minst
7poeng på fersksporprøve eller godkjent på elgsporprøve. (fersksporprøve og elgsporprøvelikestilles i
dommerutdanningen)»
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Samtidig bør det tas inn ett nytt punkt 11- UTDANNINGSREGLER FOR SPORPRØVEDOMMERE,
FERSKSPOR- OG ELGSPORPRØVE:
11. UTDANNINGSREGLER FOR SPORPRØVEDOMMERE – FERSKSPOR OG ELGSPORPRØVE:
Ferskspor/elgsporprøve
Kandidaten skal ha gått minst tre elevarbeid med 3 hunder på fersksporprøve/elgsporprøve, derav
skal minst en av hundene oppnå godkjent på fersksporprøve eller elgsporprøve (fersksporprøve og
elgsporprøve likestilles i dommerutdanningen)
Sak 11.5b.16 Nord Trøndelag EHK
Saken støttes ikke. Saken fanges opp av forslag til vedtak over
Sak 11.5c.16

Sør-Trøndelag EHK

Saken støttes ikke. Saken fanges opp av forslag til vedtak over.

Sak 11.6.16
Sør-Trøndelag EHK
Jaktprøveregler for elghund - bandhund:
11. Utdanningsregler for jaktprøvedommere - bandhund.
Fjerne «Elev- og aspirantarbeid skal gås over 2 år.», slik at utdanningen kan tas over 1 år.
Begrunnelse:
Det blir likt med utdanningen av jaktprøvedommere – løshund, som kan gås over 1 år.
Erfaringsmessig trenger ikke elevene/aspirantene 2 år for å ha den kvalitet som ønskes når de er
ferdigutdannet. De anbefales først når de har nok erfaring og kompetanse til å utdanne seg som
jaktprøvedommer. Dette vil korte ned utdanningsløpet, og områdeklubbene øker
dommerkapasiteten slik at flere hunder blir prøvd på jaktprøver.
Forbundsstyrets behandling:
Saken fra Sør Trøndelag vedrørende å kunne ta dommerutdannelsen for bandhund på ett år er
allerede vedtatt av RS ( 2012 ), men er av uforklarlige årsaker ikke effektuert.
Forslag til vedtak:
Saken er allerede vedtatt av et tidligere RS sak 11.12.12, og RS ber FS om å iverksette dette
gjennom NKK

Sak 11.7.16
Aust-Agder EHK
KRAV TIL FERSK/ELGSPORPRØVE FOR Å KUNNE DELTA PÅ TO-DAGS LØSHUNDPRØVE
For å kunne delta på to-dagsprøve skal hunden iht. dagens jaktprøveregler ha:
“Karakteren “godkjent” på terminfestet elgporprøve, eller minst 7. poeng på terminfestet
fersksporprøve, ved sporing på elg eller hjort”.
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Det er vanskelig å se at dette har noen betydning for den videre utvikling av løshund rasene våre.
Man opplever også enkelte hunder “må vente et år” for å stille på to-dagsprøve fordi fysiske forhold
ikke tillater å gå en ferskspor/elgsporprøve.
Slik Aust-Agder Elghundklubb oppfatter intensjonen med løshund prøver så er dette for å kartlegge
hundens løshundegenskaper. Egenskapene vi ønsker å avle på kartlegges ved hjelp av
jaktprøvereglene våre gjennom de 10 momentene disse inneholder. Vi kan derfor ikke se at en
sporprøve har noen betydning for avlen.
Etter 01.04.2016 blir det nye krav til prøving og godkjenning av ettersøkshunder, og dagens ordning
ved at “våre” raser kan godkjennes til eget lag og tilstøtende lag forsvinner. Vi ser derfor ingen verdi
av dagens krav ved at sporprøve skal være en inngangsbillett til to-dags løshund prøve.
Forslag til vedtak fra AAEHK:
Følgende tekster fjernes fra dagen jaktprøveregler - løshund, og som er beskrevet under pkt.1.2.1:
“For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha:
“Karakteren “godkjent” på terminfestet elgporprøve, eller minst 7. poeng på terminfestet
fersksporprøve, ved sporing på elg eller hjort”.
Forbundsstyrets behandling
Fra 1.4.2016 er det vedtatt nye regler for prøving og godkjenning av ettersøkshunder. De tidligere §
26 ettersøkshundene som var godkjent for eget og tilstøtende jaktfelt er tatt bort. Det er ikke lenger
grunnlag for å opprettholde krav til sporprøve for å kunne starte på en to-dager jaktprøve for
løshund.
Forslag til vedtak:
Representantskapsmøtet støtter forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb. Dette må innarbeides i
NKK’s fellesbestemmelser, jaktprøveregler for elghund – løshund.

Sak 11.8.16
REVIDERING AV JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND
I 2015 ble det foretatt en høringsrunde på gjeldende jaktprøveregler for bandhund. FS har på dette
grunnlag, etter innspill fra fagkomiteen, sendt ut et endringsforslag til RS. Det er i tillegg kommet inn
ett endringsforslag fra Vestfold EHK på saken.
Etter at saken fra FS ble sendt ut og også etter at klubbene har sendt inn sine forslag, så har
Miljødirektoratet stadfestet nye regler og instrukser for ettersøk og også hvem som kan dømme
ferskspordelen av godkjenningsprøvene.
Med dette som bakgrunn har forutsetningene endret seg noe, og bandhund komitéen har blitt bedt
om å se på dette på nytt og også tatt stilling til forslaget fra Vestfold EHK.
Her følger først den opprinnelige saken fra FS og den innkomne saken fra Vestfold EHK. Så kommer
en ny vurdering av saken med forslag til vedtak.
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Sak 11.7a.16 Forbundsstyret
Forbundsstyret ga Bandhund-komitéen oppdrag å gjennomføre en revisjon av gjeldende
Jaktprøveregler for elghund – bandhund som kunne legges frem for Representantskapet i 2016 for
behandling.
Bandhund-komitéen har gjennomført revisjon av regelverket og foretatt høring på sitt forslag ute i
områdeklubbene.
De innspill som kom fra områdeklubbene er innarbeidet i forslaget.

Av vesentlige endringer er følgende å påpeke:


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



Vekttall for prestasjonsmoment 3, oppførsel ved innpåstilling av elg, er redusert fra 3 til 2.



I moment 5, sporing, er kravet lagt nært opp til kravet som ligger i Fersksporprøven.

Det er videre lagt vekt på å forsøke å gi en beskrivelse av poengene fra og med 7 til og med 10.

For at forslaget til reviderte skal kunne leses og forstås bedre, er det gjeldende regelverket
sammenstilt mot forslaget til revidert i 2 kolonner. Dette kommer før det endelige omforente
forslaget til reviderte Jaktprøveregler for elghund – bandhund.

Ved behandling av RS-sak 11.3.12, innføring av nye løshund-regler, ble det fra daværende bandhundkomite ytret et sterkt ønske om samme registreringsplattform for løs- og bandhund-prøver.
Bandhund-prøvene foreslås derfor registrert i samme registreringsløsning som løshund-prøvene.
Som en del av dette arbeidet legges det fra 01.01.2017 til rette for innføring av skogskort også for
bandhund-prøver.
Innføring av skogskort blir nå foreslått slik at prestasjonsmomentene blir synliggjort og dermed kan
brukes som grunnlag for statistikk.
Våre avlsutvalg kan da bruke tallgrunnlagene fra prøvene aktivt i avlsarbeidet, og resultatene vil ligge
tilgjengelige for en fremtidig felles nordisk database.
Registrering av alle prøvene i samme program, etter hvert også sporprøvene, gjør også produksjonen
av Årboka enklere og rimeligere.
Forbundsstyret ønsker derfor å bruke felles registreringsprogram for jakt- og sporprøver.
Grunnlag for jaktprøvereglene:
JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND
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Gjeldende prøvereglement

Nytt forslag

Klasseinndeling

Klasseinndeling

Det er ingen klasseinndeling på
jaktprøve for elghunder.

Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder.

Generelt.

Generelt

Prøve på hjort likestilles med elg. Alle
moment trenger ikke å bli bedømt på
samme viltart. Reglene benevnes
bare med elg

Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort
likestilles med elg.
Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.


Prøving på sett elg i terrenget.
Det er ikke tillatt å stanse for å gå på
elg man ser fra bil. Får man se elg ute
i terrenget etter at prøven har
startet, er det tillatt å gå på disse.



Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser
fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter at
prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/
prøvegruppa eller hunden skal få se elgen.

Prøvemåte.

Prøvemåte

Bandhunden skal føres i sele eller
halsbånd på normal måte
(pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). På en
effektiv måte skal hunden lokalisere
elgen i terrenget og føre jegeren
fram til denne. Hunden skal tydelig
vise at den arbeider for å finne elg.
Den skal være taus, halsing tillates
ikke under normale forhold. Den skal
ikke dra så hardt i bandet at den
peser eller hoster. Totalt sett skal
den ta seg fram i terrenget på en
stillferdig måte. Den bør som regel
ikke følge ferske elgspor slavisk, men
arbeide med høyt hode for om mulig
å få overvær av elgen. Den skal
kunne benytte vær og terreng
fornuftig for derved å kunne utnytte
lukt, syn og hørsel. Blir hunden i tvil
om hvor den har elgen, skal det være
tillatt for fører å lede den tilbake i
vinden for ikke å værstøkke, før man

Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd (pigghalsbånd
o.l. ikke tillatt).
Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg.
Den skal ta seg fram i terrenget på en stillferdig og effektiv
måte, lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i
nærheten for deretter å føre jegeren fram til denne. Den
skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den peser eller
hoster. Halsing tillates ikke under normale forhold (se
Halsing/Boff). Den bør som regel ikke følge ferske spor i
sitt søk, men arbeide med høyt hode for om mulig å få
overvær av elgen. Den skal kunne benytte vær og terreng
fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn og hørsel.
Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være
tillatt for fører å lede den tilbake i vinden for ikke å
værstøkke, før man går fram på nytt. Det er ingen feil om
den går forbi elg når den har direkte vær av annen elg.
Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent
fersksporprøve fremlegges før prøvestart, og denne
poengsum benyttes i moment 5 - sporing.
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går fram på nytt. Hunden skal
markere tydelig når elgen er i
nærheten. Det er ingen feil om den
går forbi elg når den har direkte vær
av annen elg. Prøven kan også
avholdes på snødekt mark, men da
må godkjent sporprøvebevis
fremlegges før prøvestart, og denne
poengsum benyttes i moment 5 sporing.

Prøvetid.

Prøvetid

Effektiv prøvetid skal være minimum
6 timer. Forlengelse av prøvetiden
kan skje i de tilfeller der hunden er
i ”elgarbeid” og ligger an til
premiering eller forhøyelse av
premiegrad. Prøven avsluttes uansett
når det påbegynte elgarbeidet,
utover 6 timer, er avsluttet. Max
effektiv prøvetid er 7 timer.

Effektiv prøvetid skal være minimum 6 timer. Denne tiden
disponeres av hundefører. I tillegg kommer 30 minutter
pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av effektiv
prøvetid. Hundefører kan før prøven starter bestemme
hvor i terrenget prøven skal begynne.

Kaffepause kan medregnes som
effektiv prøvetid hvis hunden under
denne registrerer elg eller adferd
etter elg.
Skyting.

Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller hunden
er i ”elgarbeid ” og ligger an til å oppnå premiering eller
forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes uansett når
det påbegynte elgarbeidet, utover 6 timer, er avsluttet.
Max effektiv prøvetid er 7 timer. Pausen kan medregnes
som effektiv prøvetid hvis hunden under denne registrerer
elg eller adferd etter elg. Dersom prøvegruppen velger å
forflytte seg i prøveterrenget med bil eller lignende, skal
ikke denne tiden tas av effektiv prøvetid.
Fjernes

Hvis prøven foregår i jakttiden på elg,
og det foreligger tillatelse til felling,
kan dommeren bestemme om det
skal medbringes for elgjakt godkjent
gevær og ammunisjon, hvem som i
tilfelle skal bære og bruk dette, samt
når det skal brukes. Under ingen
omstendighet skal det felles elg for
prøvehund før den først er prøvd i
alle momenter. Ved skyting iakttas
alle nødvendige sikkerhetsregler.
Bedømmelse.

Bedømmelse

Jaktprøvereglene er laget for
normale og gode prøveforhold.
Dersom forholdene er spesielt
vanskelige, for eksempel styrtregn,

Jaktprøvereglene er laget for normale og gode
prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre og terreng),
er spesielt vanskelige, må dette tas med i dommerens
vurdering.
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vindstille og varmt, må dette tas med
i dommerens vurdering.



Hunden bedømmes kun ut fra de
fakta dommeren med sikkerhet har
iakttatt. Dommeren skal hele tiden
vurdere hundens egenskaper og
anvendbarhet som medhjelper under
jakt på elg i verdige former. Aspirant,
elev eller kjentmann sine iakttakelser
kan tas med i vurderingen. Enkelte
ganger kan dommeren komme i tvil
om tolkningen av hundens
prestasjoner. Slik tvil skal komme
hunden til gode.




Hunden skal kun bedømmes ut fra de
observasjoner dommeren med sikkerhet har
iakttatt.
Dommeren skal hele tiden vurdere hundens
egenskaper og anvendbarhet som medhjelper
under jakt på elg i verdige former.
Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser
kan tas med i vurderingen.

Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeide og
dommer er sikker på at elgen var der, skal alle momenter
dømmes som fullprøvd.
Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme
prøve for å oppnå 10 eller 9 i et moment, men i
utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold
samt elgtetthet må her tas med i vurderingen.
Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen
varierer, må dette vurderes ved poengsetting.
Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen
av hundens prestasjoner. Slik tvil skal komme hunden til
gode.

Halsing/Boff.

Halsing/Boff

I utgangspunktet er halsing
diskvalifiserende under en jaktprøve
for bandhunder. Halser hunder
under arbeid med elg, skal den
diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i
alle moment, uansett
hendelsesforløp eller situasjon. I helt
spesielle situasjoner kan en
begrenset halsing godtas, dette er
dommerens vurdering. (Eks.
unghund under 24 mnd.), blir skremt
ved medværsstøkk av elg, (kort
avstand og mye støy), samt store
rovdyr.

I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en
jaktprøve for bandhunder.

Rovdyr.

Rovdyr

Ved kontakt med rovdyr og hunden
viser redsel, bør man om mulig skifte
terreng. Dommer bør her være
varsom med å straffe hunden.

Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man
skifte terreng. Dommer skal ikke straffe hunden for dette.



Halser hunden under arbeid med elg, skal den
diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle moment.
 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg
på kort avstand og med mye støy, samt kontakt
med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en
begrenset halsing/boff godtas.
Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da.
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Prestasjonsmoment
Poengskala
Vekttall

Prestasjonsmoment

Poengskala

Vekttall

1. Oppførsel ved søk etter elg

0 – 10

2

1. Oppførsel ved søk etter elg
0 - 10
1

2. Evnen til å finne elg

0 – 10

3

2. Evnen til å finne elg
0 - 10
3

3. Oppførsel når den stiller
innpå elg

0 – 10

2

3. Oppførsel når den stiller innpå elg
0 - 10
3

4. Oppførsel framfor/ved syn
av elg

0 – 10

2

4. Oppførsel framfor/ved syn av elg
0 – 10
2

5. Sporing

0 – 10

1

5. Sporing
0 - 10

1

Sum max. prestasjonspoeng = 100

Poengsetting:

Poengsetting

10
fullkomment

Helt

10

Helt fullkomment

65

Brukbart

9

Særdeles godt

9

Særdeles godt

8

Meget godt

43

Måtelig, ikke helt
uten verdi

7

Godt

8

Meget godt

21

Dårlig, helt verdiløst

6-5

Brukbart

7

Godt

0

4-3
helt uten verdi

Måtelig, ikke

Hunden ikke prøvd i
momentet

2-1

Dårlig, helt

verdiløst
0 Hunden ikke prøvd i momentet
1. Oppførsel ved søk etter elg.

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg.

Hunden skal være utholdende og
tydelig vise at den arbeider bevisst
for å finne elg under hele prøvetiden.
Den skal kunne benytte vind og
terreng fornuftig. Det er en stor
fordel om hunden trekker opp på
forhøyninger i terrenget, for derved
å utnytte lukt, syn og hørsel. Det er
feil om hunden trekker for hardt i
bandet eller vimser fra side til side.

Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og
målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele
prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et
akseptabelt tempo og en stillferdig framferd. Den skal
kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv
måte. Det er derfor en stor fordel at den trekker opp på
forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser
på en best mulig måte. Det er feil om hunden vimser fra
side til side.
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Poengskala:
Karakterskala:

10

10-9 Hunden arbeider målbevisst for
å finne elg, hele
prøvetiden, den benytter vind og
terreng på en
fullkommen/særdeles fornuftig
måte, og går lett i bandet.

Hunden viser rutine og samarbeider fullkomment
med sin fører.
9

Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele
prøvetiden, den benytter vind og terreng på en
særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet.
Samarbeider særdeles godt med sin fører.

8

Hunden benytter vind og terreng på meget god
måte. Den viser stor jaktlyst, men bruker sine
krefter noe unødvendig uten at den er tung i
bandet.

7

Hunden benytter vind og terreng på god måte,
men blir styrt en del av sin fører. Dette går ut over
hundens selvstendige arbeid.

6-5

Hunden benytter vind og terreng på en brukbar
måte, men er for tung i bandet. Søker mest etter
spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse for
annet vilt.

4-3

Hunden er måtelig flink til å benytte seg av
terreng og vær. Den viser stor interesse for annet
vilt. Hunden er alt for tung i bandet og
samarbeider for dårlig med sin fører.

2-1

Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng.
Samarbeider dårlig med sin fører. Den er svært
tung i bandet.

Samarbeider
fullkomment/særdeles godt med sin
fører.
8-7 Hunden benytter vind og
terreng på en fornuftig måte.
Den er litt tung i bandet uten å
bråke
6-5 Hunden benytter vind og terreng
på en brukbar måte, men
er for tung i bandet. Søker mest
etter spor, noe vimsete.
Viser noe for stor interesse for
annet vilt.
4-3 Hunden er lite flink til å benytte
seg av terreng og vær.
Den viser stor interesse for
annet vilt. Hunden er alt for
tung i bandet og samarbeider for
dårlig med sin fører.
2-1 Hunden benytter seg dårlig av
vær og terreng. Samarbeider

Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele
prøvetiden for å finne elg. Den benytter vind og
terreng på en fullkommen måte etter dagens
forhold. Den går lett, men bestemt i bandet og tar
hensyn til terreng og vegetasjon i sin framferd.

0

Hunden ikke prøvd i momentet.

Dårlig med sin fører. Den er
svært tung i bandet.
0

Hunden ikke prøvd i momentet.

2. Evnen til å finne elg.

Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg.

Når hunden har funnet fersk adferd
etter elg, skal den utnytte terreng og
vind fornuftig. Hunden bør i rett tid
forlate sporet og gå på overvær for
derved å kontrollere det hele på en

Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for
elg eller atferd etter elg. Når hunden markerer eller har
funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og
vind fornuftig. Den bør i rett tid forlate sporet og gå på
overvær for derved å kontrollere det hele på en mer
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mer effektiv måte. Blir hunden i tvil
om hvor den har elgen, skal det være
tillatt for fører å lede hunden tilbake
i vinden for ikke å værstøkke før man
går fram på nytt. Momentet skal ikke
bedømmes før en har funnet fram til
elg. For å gå høyere enn 6 i dette
moment, må dommer være sikker på
at elgen var der. Dommer må i dette
moment ta hensyn til vær og terreng
ved vurdering av hundens
prestasjoner. Enkelte ganger kan et
kort overværsarbeid også være svært
bra. Eks. terreng, vær m.m. Hunden
skal primært finne elg på
overværsarbeid. Under vanskelige
værforhold kan det også godtas at
hunden finner elg ved hjelp av syn og
hørsel. Det skal nevnes i kritikken ca.
avstand på overværsarbeidet.

effektiv måte. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen,
skal det være tillatt for fører å lede hunden tilbake i vinden
før man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i dette
moment, må dommer være sikker på at elgen var der.
Dommer må ta hensyn til vær og terreng i vurderingen av
hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan et kort
overværsarbeid også være svært bra. Hunden skal primært
finne elg på overværsarbeid, men under svært vanskelige
værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved
sporing og bruk av andre sanser. Det skal alltid nevnes i
kritikken avstand på overværsarbeidet. Er dommer sikker
på at elgen var der anses momentet som fullprøvd. Elg
som ses av prøvegruppen uten at hunden er i elgarbeid,
sporing eller overværsarbeid, skal ikke være med i
bedømmingen.

Poengskala:
10

Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst
arbeid. Den benytter vind og terreng på en
fullkommen måte. Den arbeider rolig og
kontrollert i bandet, og samarbeider utmerket
med sin fører. Finne elg ved både korte og lange
overværsarbeid når forholdene ligger til rette for
det.

9

Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den
benytter vind og terreng på en utmerket måte, er
lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket
med sin fører. Særdeles gode overværsarbeid.

8

Hunden benytter vind og terreng på en meget
god måte. Den er flink til å finne elg. Meget godt
overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under
vanlige jaktforhold.

7

Hunden benytter vind og terreng på en god
måte. Den er flink til å finne elg. Godt
overværsarbeid, er noe avhengig av spor under
ellers gode jaktforhold.

Karakterskala:
10-9 Hunden er
fullkommen/særdeles flink til å finne
elg,
benytter vind og terreng på en
utmerket måte, er lett og
fin i bandet, og samarbeider
utmerket med sin fører.
Fullkomment/særdeles godt
overværsarbeid.
8 – 7 Hunden benytter vind og
terreng på en fornuftig måte.
Den er flink til å finne elg. Godt
til meget godt
overværsarbeid, er ikke
avhengig av spor under vanlige

6-5

Hunden viser brukbare evner til å finne elg under
vanlig gode jaktforhold, men er for tung i bandet
og foretar seg ting som ikke er så ønskelig.
Vimser noe, viser noe interesse for annet vilt.

4-3

Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter
været og terrenget noe dårlig under gode

jaktforhold.
6 – 5 Hunden viser brukbare evner til
å finne elg under vanlig
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Gode jaktforhold, men er for
tung i bandet og foretar seg
ting som ikke er så ønskelig.
Vimser noe, viser noe

jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet vilt
når den arbeider med elg.
2-1

interesse for annet vilt.
4 – 3 Hunden er ikke flink til å finne
elg. Benytter været og

0

Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært urolig
og lite samarbeidsvillig med sin fører. Viljen til å
jakte på elg er ikke til stede.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Terrenget på en for dårlig måte
under gode jaktforhold.
Interesserer seg for mye av
annet vilt når den arbeider
med elg.
2 – 1 Hunden har store problemer
med å finne elg. Vil helst
jakte på alt annet. Er svært
urolig og lite samarbeidsvillig
med sin fører. Viljen til å jakte
på elg hele dagen er ikke
til stede.
0

Hunden ikke prøvd i momentet.

3. Oppførsel når den stiller inn på
elg.

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på
elg.

På en meget stillferdig og bestemt
måte skal hunden lede prøvegruppen
fram, og tydelig markere hvor elgen
står. Det skal bedømmes strengt om
hundens oppførsel fører til at elgen
støkkes. Dommer må være sikker på
at det er elg hunden har arbeidet
med. Er hunden bedømt i moment 2
skal den som regel også bedømmes i
moment 3 og 4, men det er ikke
sikkert den er fullprøvd, - husk å få
med dette i konklusjonen.

På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede
prøvegruppen fram, og tydelig markere hvor elgen står.
Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til
at elgen støkkes. Dommer må være sikker på at det er elg
hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i moment 2
skal den som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men
det er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette skal nevnes i
konklusjonen. Hunder som vurderes som ikke fullprøvd,
skal gis maks 6 poeng.

Poengskala:
10

Karakterskala:
10 – 9 Hunden beveger seg rolig og
stille, den markerer

Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den
markerer tydelig hvor elgen står. Den stanser når
trekken forsvinner og venter til den er tilbake før
den på nytt avanserer. På hundens adferd skal
det være lett for fører/dommer å se når de
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tydelig hvor elgen står. På
hundens adferd må
fører/dommer kunne se når
de nærmer seg elgen.

nærmer seg elgen. Hunden skal stoppe og klart
vise prøvegruppen hvor den står.
9

Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den
markerer tydelig hvor elgen står. På hundens
adferd skal det være lett for fører/dommer å se
når de nærmer seg elgen.

8

Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen
befinner seg.

7

Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er
ikke tillatt.

8 – 7 Meget fin oppførsel. Tydelig
markering ikke helt
stillferdig på grunn av for stor
iver.
6 – 5 Brukbar oppførsel. Markerer
at det er elg i nærheten
men har vansker med å
lokalisere den. Er litt for tung i

6-5

Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i
nærheten, men har vansker med å lokalisere
den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å
komme frem.

4-3

Hunden markerer at det er elg i nærheten, men
oppfører seg slik at elgen støkkes. Er alt for tung i
bandet. Er usikker og bråkete.

2-1

Hunden har store problemer med å markere elg.
Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører til at
elgen støkkes.

bandet i sin iver med å komme
frem.
4 – 3 Hunden markerer at det er elg
i nærheten men oppfører
seg slik at elgen støkkes. Er alt
for tung i bandet. Er
usikker og bråkete.
2 – 1 Hunden har store problemer
med å markere elg. Er

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

urolig og bråkete i skogen.
Dette fører til at elgen støkkes.
0
Hunden ikke prøvd i
momentet.
4. Oppførsel framfor/ved syn av elg.

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av elg.

Når hunden får se/lokalisert elg, skal
den forholde seg taus og rolig.
Dommeren må forvisse seg om at det
er elg hunden har arbeidet med. For
at hunden skal oppnå topp poeng i
momentet, må den være like rolig
når dyr går ut. Elgen skal her støkkes,
hvis den ikke går ut, for at hunden
kan tildeles 10 –9 i momentet. For å
gi 10 – 9 poeng må dommer være
sikker på at hunden har sett elgen.
Hunden kan tildeles 1. pr selv om
ikke hunden har sett elgen. Dommer
må se elgen. Det er feil om hunden

Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen
får se, uten at hunden er i elgarbeid, det vil si i sporingseller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å
løfte hunden for at den skal få se elgen.
Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde
seg taus og rolig. Dommeren må forvisse seg om at det er
elg hunden har arbeidet med. For at hunden skal oppnå
fullkomment i momentet, må den være like rolig når dyr
går ut. Elgen skal støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi
10 eller 9 poeng må dommer være sikker på at hunden har
sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie selv om ikke den
har sett elgen, men dommer skal ha må sett elgen.
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hele tiden trekker i bandet eller
rykker (vanskeliggjør skudd).
Moderat piping kan tolereres kun
etter at elgen har gått ut. Momentet
kan ikke bedømmes på elg som
prøvegruppen får se, uten at hunden
er i elgarbeid. I tilfeller der elgen
trekker inn i vær for hunden må
dommer kunne bruke skjønn. Det er
tillatt å berøre hunden under prøving
foran elg, men den skal også prøves
selvstendig for å oppnå topp poeng
(10-9). Fører har ikke adgang til å
løfte hunden for at den skal få se
elgen.

Moderat piping kan tolereres kun etter at elgen har gått
ut.
I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må
dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre hunden
under prøving foran elg, men den skal også prøves
selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i momentet.

Poengskala:
10

Hunden skal se elgen og være rolig og taus.
Hunden skal være like rolig etter at elgen har gått
ut. Fullkommen oppførsel.

9

Hunden har en fullkommen oppførsel framfor
dyr, men er noe urolig etter at elgen har gått ut.
Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god
oppførsel.

8

Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe
urolig når elgen har gått ut. Hunden støttes av
fører. Meget god oppførsel.

7

Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette
forstyrrer for mye.

Karakterskala:
10 – 9 Hunden ser elgen og er rolig
og taus. Muligheter til å
skyte elg uten å ta hensyn til
vegetasjonsforholdene.
Hunden like rolig etter at
elgen har gått ut.

God oppførsel.

Fullkommen/særdeles fin
oppførsel.

6-5

Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av
fører for å holde seg i ro. Brukbar oppførsel.

8 – 7 God eller meget god
oppførsel. Blir noe urolig når elgen

4-3

Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet
og vanskeliggjør skudd.

Har gått ut, uten at det
forstyrrer jeger. Moderat piping

2-1

Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den
får se/lokalisere den.

godtas kun etter at elgen har
gått ut.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

6 – 5 Brukbar oppførsel. Hunden er
noe for urolig, trenger
mye hjelp av fører for å holde
seg i ro. Blir urolig når
elgen har gått ut.
4 – 3 Hunden er alt for urolig,
trekker hardt i bandet og
Vanskeliggjør skudd.
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2 – 1 Hunden bråker slik at elgen
støkkes straks den får
se/lokalisere den.
0
Hunden ikke prøvd i
momentet.

5. Sporing.

Prestasjonsmoment 5: Sporing.

Hunden skal spore i 30 min
sammenhengende på samme
dyr/gruppe. Den må ikke trekke i
bandet på en slik måte at et
stillferdig samspill mellom hund og
fører uteblir. Den bør som regel ikke
følge ferske elgspor slavisk, men
arbeide med høyt hevet hode for om
mulig å få overvær av elgen. Terreng,
vindforhold, føreforhold samt
sporenes alder må her vurderes.

Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under
jaktprøven skal sporet være minst en time gammelt.

Ønsker hundefører å avlegge
sporprøvebevis under prøven, må en
huske at sporet skal være minst en
time gammelt (husk på reglene for
NKKs fersksporprøve) Hvis
vindforholdene (vind i ryggen) og
sporenes alder er vanskelig, kan det
aksepteres slavisk sporing. Med
slavisk sporing menes: Hund som
sporer med lavt hode under vanlige
gode værforhold.




Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent
som fersksporprøve ettersøk, men den må i tillegg
registreres som egen prøve (eget ref.nr.).
Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke
sporingen som fersksporprøve ettersøk.

Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I
bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs regelverk for
fersksporprøver brukes.









Hunden skal villig ta sporet og på en
overbevisende måte følge dette i 30 minutter.
Sporingen skal foregå på samme dyr.
Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor
eller ved bruk av overvær går av for å sjekke
terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre
sporingen på det opprinnelige dyret.
Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et
stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir.
Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt
medfølgende skytter.
Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og
tamdyr under sporing.


Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må
vurderes i forhold til den måten hunden arbeider på.
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Karakterskala:
10– 9 Fullkommet/særdeles god
sporing på overvær i 30 min.

Poengskala:
10

Fullkommen sporing i minimum 30 min. Er
bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i
et behagelig tempo og med fullkommen kontroll
av sporet og terrenget rundt seg. Den bør spore
med høyt hevet hode der sporet går mot været
for om mulig å få overvær av elgen.

9

Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo,
konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er særdeles
godt. Kan godkjennes for ettersøk.

8

Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo,
konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er meget godt.
Markerer for tap og utreder dette. Kan
godkjennes for ettersøk.

7

God sporing i minimum 30 min. Tempo,
tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte
og samarbeid mellom hund og fører er godt.
Trenger noe hjelp av fører ved tap eller må føres
tilbake til opprinnelig dyr. Kan godkjennes for
ettersøk.

Er bestemt og vil tydelig
fullføre sporingen med
særdeles god kontroll av
sporet og terrenget rundt seg.
8 – 7 God eller meget god sporing i
30 min. Har god kontroll
på sporet og følger med
meget godt rundt seg med alle
sanser. Utreder eventuelle tap
effektivt.
6 – 5 Brukbar sporing men er for
slavisk. Trenger noe hjelp av
fører.
4 – 3 Vil spore, men mister sporet
etter noen minutter. Må ha
hjelp av fører.
2 – 1 Mister sporet umiddelbart,
eller vil ikke spore.

6-5

Kan ikke godkjennes for ettersøk.

4-3

Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har
uakseptabelt høyt tempo, er for hissig eller
vimsete eller mangler evnen til å utrede tap. Kan
ikke godkjennes for ettersøk.

1-2

Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet.
Hund/fører vet ikke hvor sporet går eller føreren
mangler forståelse av hundens arbeid. Kan ikke
godkjennes for ettersøk.

0
Hunden ikke prøvd i
momentet.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.0

Premiering

Premiering ved 1-dags prøve

Felles for alle premiegrader er at
hunden må oppnå minst 7 poeng i
sporing.

Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd
minst 7 poeng i sporing.
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Til 1. premie som bandhund kreves
minst 75 poeng sammenlagt. Hunden
må oppnå minst 7 poeng i alle
moment. Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund kreves
minst 65 poeng sammenlagt. Hunden
må være bedømt i alle moment og
ha oppnådd min. 6 poeng i moment
2.

Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng
sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i alle
moment. Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng
sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment og
ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2.
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng
sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment.

Til 3. premie som bandhund kreves
minst 50 poeng sammenlagt. Hunden
må være bedømt i alle moment.

For prøve på snø gjelder tidligere
godkjent sporprøvebevis.
Premiering ved 2-dagers prøve
Krav til premiering ved 2-dagers
prøve bandhund.

Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene
dagen og minst 3.premie den andre dagen.

1. premie. Hunden må gå til
premiering begge dagene og oppnå
1.premie en av dagene. Det er
tilstrekkelig at hunden er prøvd i
sporing den første dagen.
Poengsummen den da oppnår i
momentet benyttes også som
poengsum i momentet den andre
dagen. Hvis hundefører ønsker det
kan hunden prøves i momentet
begge dager. Har hundefører først
sagt at han ønsker poengsetting i
momentet skal det bedømmes og
settes poeng. Det er da ikke lov å
benytte poeng fra dagen før.

Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene
dagen og 2. eller 3.premie den andre dagen.
Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge dager.

Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5
den første dagen kan denne poengsummen benyttes også
i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker det
kan hunden prøves i momentet begge dager. Har
hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing dag 2, skal
det bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng fra
dagen før.

2. premie. Hunden må gå til
premiering begge dager. Minimum 2.
premie en av dagene.
3. premie. Hunden må gå til
premiering begge dager.
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FS sitt forslag til RS-2016
JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND - BANDHUND
Klasseinndeling
Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder.
Gjennomføring av prøven
Generelt
Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort likestilles med elg.
Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.



Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter
at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/ prøvegruppa eller hunden skal få se elgen.

Prøvemåte
Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd (pigghalsbånd o.l. ikke tillatt).
Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg. Den skal ta seg fram i terrenget på en
stillferdig og effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i nærheten for deretter å
føre jegeren fram til denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den peser eller hoster.
Halsing tillates ikke under normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som regel ikke følge ferske spor
i sitt søk, men arbeide med høyt hode for om mulig å få overvær av elgen. Den skal kunne benytte
vær og terreng fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn og hørsel. Blir hunden i tvil om hvor den
har elgen, skal det være tillatt for fører å lede den tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går
fram på nytt. Det er ingen feil om den går forbi elg når den har direkte vær av annen elg.
Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent fersksporprøve fremlegges før prøvestart, og
denne poengsum benyttes i moment 5 - sporing.

Prøvetid
Effektiv prøvetid skal være 6 timer. Denne tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer 30
minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av effektiv prøvetid. Hundefører kan før prøven
starter bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne.
Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller hunden er i ”elgarbeid” og ligger an til å oppnå
premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes uansett når det påbegynte elgarbeidet,
utover 6 timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer. Pausen kan medregnes som effektiv
prøvetid hvis hunden under denne registrerer elg eller adferd etter elg. Dersom prøvegruppen velger
å forflytte seg i prøveterrenget med bil eller lignende, skal ikke denne tiden tas av effektiv prøvetid.
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Bedømmelse
Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre og
terreng), er spesielt vanskelige, må dette tas med i dommerens vurdering.





Hunden skal kun bedømmes ut fra de observasjoner dommeren med sikkerhet har iakttatt.
Dommeren skal hele tiden vurdere hundens egenskaper og anvendbarhet som medhjelper
under jakt på elg i verdige former.
Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen.

Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeid og dommeren er sikker på at elgen var der, skal alle
momenter dømmes som fullprøvd.
Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme prøve for å oppnå 10 eller 9 i et moment,
men i utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold samt elgtetthet må her tas med i
vurderingen.
Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen varierer, må dette vurderes ved
poengsetting.
Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil skal
komme hunden til gode.

Halsing/Boff
I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en jaktprøve for bandhunder.


Halser hunden under arbeid med elg, skal den diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle
moment.
 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg på kort avstand og med mye støy, samt
kontakt med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en begrenset halsing/boff godtas.
Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da.

Rovdyr
Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man skifte terreng. Dommer skal ikke straffe
hunden for dette.

Prestasjonsmoment

Poengskala

Vekttall

1. Oppførsel ved søk etter elg

0 – 10

2

2. Evnen til å finne elg

0 – 10

3

3. Oppførsel når den stiller innpå elg

0 – 10

2

46

4. Oppførsel framfor/ved syn av elg

0 – 10

2

5. Sporing

0 – 10

1

Poengsetting
10

Helt fullkomment

6-5

Brukbart

9

Særdeles godt

4-3

Måtelig, ikke helt uten verdi

8

Meget godt

2-1

Dårlig, helt verdiløst

7

Godt

0

Hunden ikke prøvd i momentet

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg.
Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele
prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et akseptabelt tempo og en stillferdig framferd. Den
skal kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte. Det er derfor en stor fordel at
den trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser på en best mulig måte.
Det er feil om hunden vimser fra side til side.

Poengskala:
10

Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele prøvetiden for å finne elg. Den benytter
vind og terreng på en fullkommen måte etter dagens forhold. Den går lett, men bestemt i
bandet og tar hensyn til terreng og vegetasjon i sin framferd.
Hunden viser rutine og samarbeider fullkomment med sin fører.

9

Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele prøvetiden, den benytter vind og
terreng på en særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. Samarbeider særdeles godt
med sin fører.

8

Hunden benytter vind og terreng på meget god måte. Den viser stor jaktlyst, men bruker
sine krefter noe unødvendig uten at den er tung i bandet.

7

Hunden benytter vind og terreng på god måte, men blir styrt en del av sin fører. Dette går
ut over hundens selvstendige arbeid.

6-5

Hunden benytter vind og terreng på en brukbar måte, men er for tung i bandet. Søker mest
etter spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse for annet vilt.

4-3

Hunden er måtelig flink til å benytte seg av terreng og vær. Den viser stor interesse for
annet vilt. Hunden er alt for tung i bandet og samarbeider for dårlig med sin fører.

2-1

Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng. Samarbeider dårlig med sin fører. Den er
svært tung i bandet.
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Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg.
Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for elg eller atferd etter elg. Når hunden
markerer eller har funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og vind fornuftig. Den bør i
rett tid forlate sporet og gå på overvær for derved å kontrollere det hele på en mer effektiv måte. Blir
hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede hunden tilbake i vinden før
man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i dette moment, må dommer være sikker på at elgen var
der. Dommer må ta hensyn til vær og terreng i vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger
kan et kort overværsarbeid også være svært bra. Hunden skal primært finne elg på overværsarbeid,
men under svært vanskelige værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved sporing og
bruk av andre sanser. Det skal alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er dommer
sikker på at elgen var der anses momentet som fullprøvd. Elg som ses av prøvegruppen uten at
hunden er i elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, skal ikke være med i bedømmingen.

Poengskala:
10

Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst arbeid. Den benytter vind og terreng på en
fullkommen måte. Den arbeider rolig og kontrollert i bandet, og samarbeider utmerket
med sin fører. Finne elg ved både korte og lange overværsarbeid når forholdene ligger til
rette for det.

9

Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den benytter vind og terreng på en utmerket
måte, er lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket med sin fører. Særdeles gode
overværsarbeid.

8

Hunden benytter vind og terreng på en meget god måte. Den er flink til å finne elg.
Meget godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under vanlige jaktforhold.

7

Hunden benytter vind og terreng på en god måte. Den er flink til å finne elg. Godt
overværsarbeid, er noe avhengig av spor under ellers gode jaktforhold.

6-5

Hunden viser brukbare evner til å finne elg under vanlig gode jaktforhold, men er for tung
i bandet og foretar seg ting som ikke er så ønskelig. Vimser noe, viser noe interesse for
annet vilt.

4-3

Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter været og terrenget noe dårlig under gode
jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet vilt når den arbeider med elg.

2-1

Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært urolig og lite samarbeidsvillig med sin fører.
Viljen til å jakte på elg er ikke til stede.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på elg.
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig markere
hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen støkkes. Dommer
må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i moment 2 skal den
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som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette skal
nevnes i konklusjonen. Hunder som vurderes som ikke fullprøvd, skal gis maks 6 poeng.

Poengskala:
10

Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. Den
stanser når trekken forsvinner og venter til den er tilbake før den på nytt avanserer. På
hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer seg elgen.
Hunden skal stoppe og klart vise prøvegruppen hvor den står.

9

Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. På
hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer seg elgen.

8

Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen befinner seg.

7

Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er ikke tillatt.

6-5

Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i nærheten, men har vansker med å lokalisere
den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å komme frem.

4-3

Hunden markerer at det er elg i nærheten, men oppfører seg slik at elgen støkkes. Er alt
for tung i bandet. Er usikker og bråkete.

2-1

Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører
til at elgen støkkes.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av elg.
Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i
elgarbeid, det vil si i sporings- eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å løfte hunden for
at den skal få se elgen.
Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må forvisse
seg om at det er elg hunden har arbeidet med.
For at hunden skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like rolig når dyr går ut. Elgen skal
støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker på at hunden har
sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie selv om ikke den har sett elgen, men dommer skal ha sett
elgen. Moderat piping kan tolereres kun etter at elgen har gått ut.
I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre
hunden under prøving foran elg, men den skal også prøves selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i
momentet.
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Poengskala:
10

Hunden skal se elgen og være rolig og taus. Hunden skal være like rolig etter at elgen har
gått ut. Fullkommen oppførsel.

9

Hunden har en fullkommen oppførsel framfor dyr, men er noe urolig etter at elgen har
gått ut. Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god oppførsel.

8

Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe urolig når elgen har gått ut og må
støttes av fører. Meget god oppførsel.

7

Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette forstyrrer for mye. God oppførsel.

6-5

Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av fører for å holde seg i ro.
Brukbar oppførsel.

4-3

Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør skudd.

2-1

Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får se/lokalisere den.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 5: Sporing.
Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under jaktprøven skal sporet være minst en time
gammelt.



Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent som fersksporprøve ettersøk, men den må
i tillegg registreres som egen prøve (eget ref.nr.).
Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke sporingen som fersksporprøve ettersøk.

Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs regelverk
for fersksporprøver brukes.








Hunden skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge dette i 30 minutter.
Sporingen skal foregå på samme dyr.
Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor eller ved bruk av overvær går av for å sjekke
terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre sporingen på det opprinnelige dyret.
Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og fører
uteblir.
Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter.
Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og tamdyr under sporing.
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Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må vurderes i forhold til den måten hunden
arbeider på.

Poengskala:
10

Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i
et behagelig tempo og med fullkommen kontroll av sporet og terrenget rundt seg. Den
må spore med høyt hevet hode der sporet går mot været for om mulig å få overvær av
elgen.

9

Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er særdeles godt. Kan godkjennes for ettersøk.

8

Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er meget godt. Markerer for tap og utreder dette. Kan
godkjennes for ettersøk.

7

God sporing i minimum 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte
og samarbeid mellom hund og fører er godt. Trenger noe hjelp av fører ved tap eller må
føres tilbake til opprinnelig dyr. Kan godkjennes for ettersøk.

6-5

Kan ikke godkjennes for ettersøk.

4-3

Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig
eller vimsete eller mangler evnen til å utrede tap. Kan ikke godkjennes for ettersøk.

1-2

Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går
eller føreren mangler forståelse av hundens arbeid. Kan ikke godkjennes for ettersøk.

0

Hunden er ikke prøvd i momentet.

Premiering ved 1-dags prøve
Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd minst 7 poeng i sporing.

Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i
alle moment. Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle
moment og ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2.
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle
moment.
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Premiering ved 2-dagers prøve
Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene dagen og minst 3.premie den andre dagen.
Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene dagen og 2. eller 3.premie den andre dagen.
Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge dager.

Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 den første dagen kan denne poengsummen
benyttes også i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker det kan hunden prøves i
momentet begge dager. Har hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing dag 2, skal det
bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng fra dagen før.

Sak 11.7b.16 Vestfold EHK
REVIDERING AV JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND
Vestfold elghundklubb fremmer forslag til endring:
Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg. Hunden skal vise stor jaktlyst, være
utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele prøvetiden. Den skal være
bestemt i bandet, ha et moderat tempo og skal ha en stillferdig framferd. Den skal kunne
benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte. Det er derfor en stor fordel at den
trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser på en best mulig
måte. Det er feil om hunden vimser fra side til side.
Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på elg.
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig
markere hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen
støkkes. Dommer må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i
moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den er
fullprøvd. Dette skal nevnes i konklusjonen. Momenter som vurderes som ikke fullprøvd, skal
gis maks 6 poeng.
Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av elg.
Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i elgarbeid,
det vil si i sporings- eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å løfte hunden for
at den skal få se elgen.
Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må
forvisse seg om at det er elg hunden har arbeidet med.
For at hunden skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like rolig når dyr går ut. Elgen
skal støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker på at
hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie selv om ikke den har sett elgen, men
dommer skal ha sett elgen. Moderat piping kan tolereres kun etter at elgen har gått ut.
I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre
hunden under prøving foran elg, men den skal også prøves selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i
momentet.
Er hunden bedømt i moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det
er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette skal nevnes i konklusjonen. Momenter som vurderes
som ikke fullprøvd, skal gis maks 6 poeng.
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Forbundsstyrets behandling:
FS legger til grunn sitt forslag sendt ut før 31.12.15
FS vil likevel foreslå en endring i prestasjonsmoment nr. 5, slik at dette tar høyde for endringene som
er gjort i kravene til dømming av Fersksporprøver.
-

FS støtter forslaget fra Vestfold EHK når det gjelder Prestasjonsmoment 1 og
Prestasjonsmoment 3.
FS støtter ikke forslaget fra Vestfold EHK når det gjelder Prestasjonsmoment 4, da de mener
at dette allerede er omtalt under prestasjonsmoment 3.

Sak 11.8a.16 Forbundsstyrets Forslag til vedtak
RS vedtar det fremsatte forslaget til revidering av jaktprøvereglene for bandhund utsendt av FS pr.
31.12.15 med følgende endringer/presiseringer:
Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg.
Hunden skal vise stor jaktlyst, skal utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele
prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et moderat tempo og skal ha en stillferdig framferd.
Den skal kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte. Det er derfor en stor fordel
at den trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser på en best mulig
måte. Det er feil om hunden vimser fra side til side.
Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på elg.
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig markere
hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen støkkes. Dommer
må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i moment 2 skal den
som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette skal
nevnes i konklusjonen. Momenter som vurderes som ikke fullprøvd, skal gis maks 6 poeng.
Prestasjonsmoment 5: Sporing.
Hunden skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge dette i 30 minutter. Sporingen skal
foregå på samme dyr. Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor eller går av for å sjekke
terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre sporingen på det opprinnelige dyret. Den må ikke
trekke i bandet på en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir.
Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Hunden skal ikke vise interesse for
annet vilt og tamdyr under sporing.
Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må vurderes i forhold til den måten hunden
arbeider på.
Poengskala:
10 Fullkommet sporing i 30 min. Er bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i et behagelig
tempo og med fullkommen kontroll av sporet og terrenget rundt seg. Den må spore med høyt hevet
hode der sporet går mot været for om mulig å få overvær av elgen.
9
Særdeles god sporing i 30 min. Tempo, konsentrasjon, vilje, arbeidsmåte og samarbeid mellom
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hund og fører er særdeles godt.
8
Meget god sporing i 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er meget godt.
7
God sporing i 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og samarbeid
mellom hund og fører er godt.
6-5 Brukbar sporing, men er for slavisk og trenger mye hjelp av fører.
4-3 Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig eller
vimsete eller mangler evnen til å utrede tap.
2-1 Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går eller
føreren mangler forståelse av hundens arbeid.
0
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Sak 11.8b.16 Vestfold EHK
Under henvisning til forslag og saksutredning i sak 11.8.a.16 fremmer FS følgende forslag til vedtak:
RS støtter forslaget fra Vestfold EHK når det gjelder Prestasjonsmoment 1 og Prestasjonsmoment 3.
Dette er innarbeidet i vedtak i sak 11.8a.16
RS støtter ikke forslaget fra Vestfold EHK når det gjelder Prestasjonsmoment 4, da de mener at dette
allerede er omtalt under prestasjonsmoment 3.

Sak 11.9.16
Sør-Trøndelag Elghundklubb
Reglene for uttak til NM for Løs- og Bandhund:
Forslag:
5. «Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver, hvor den ene er en 2-dagers prøve.
Hunden må ha minimum en «Very good» på utstilling etter fylte 15 mnd. innen NM arrangeres.»
Begrunnelse:
RS har i de siste årene, hatt til behandling og avstemming om man skal fjerne eller beholde 2-dagers
kravet fra Championatreglene. Det har så langt ikke vært flertall for å fjerne 2-dagerskravet.
Også på RS i 2015 ble det vedtatt at 2-dagers prøve skal beholdes i championatkravene, og da mener
vi at dette vedtaket er tilstrekkelig førende til at FS vet hva flertallet i elghund Norge mener om 2dagers skal fjernes fra uttakskravene til NM, eller ikke.
Etter den kommunikasjonen som FS har meddelt områdeklubbene, har vi vært i den tro at flertallet i
FS har fulgt flertallet på RS, og har ønsket å beholde 2-dagers kravet både i Reglene for uttak til NM
for løs- og bandhund, samt Championatregelverket.
5.11.2014 fattet FS fattet vedtak i sak 55.14, som endret NM fra 2-dagers som prøveform, samt
fjernet av 2-dags prøve fra uttakskravet til NM.
3.9.2015 fattet FS vedtak i sak 72.15 som gjeninnførte at NM skal arrangeres som en 2-dagers samlet
prøve.
Da er det naturlig at de hundene som skal delta på NM, som er en 2-dagers prøve, er prøvd i denne
prøveformen på forhånd. NM skal ha et høyere nivå enn en ordinær jaktprøve.
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Forbundsstyrets behandling
Det tilligger FS å utarbeide og vedta Uttaksregler for mesterskap og deltakelse. Forbundsstyret
støtter intensjonen i forslaget, forbundsstyret innarbeider forslaget i Uttaksregler Norsk mesterskap.
Dette blir gjeldene fra 1 januar 2017.
Forslag til vedtak
Saken avvises som RS sak.
Sak 11.10.16

Forbundsstyret 3 X CK SOM GRUNNLAG FOR N UCH

Saksutredning:
Forbundsstyret foreslår primært at kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende
spisshunder skal endres til tre certifikatkvalitetspriser (CK) oppnådd i Norge under tre forskjellige
dommere. Subsidiært foreslås at alle hunder som oppnår certifikatkvalitet (CK) i brukshund klasse
tildeles CERT og at kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes uendret. Øvrige krav beholdes
uendret.
Bakgrunnen for forslaget er at når en hund oppnår CK så er den av dommeren vurdert til å være av
certifikatkvalitet. Hvilken hund som får CERT blant de som har oppnådd CK er ofte knyttet til små
variasjoner og preferanser som er uten relevant betydning. Konsekvensen av dagens krav er at vi får
færre utstillingschampioner enn populasjonens kvalitet skulle tilsi.
Den viktigste motivasjon for å merittere hundene både med hensyn på bruk og eksteriør er avl. At
hundene får den meritteringen som de rettmessig fortjener er derfor viktig, da dette har betydning
for hvilke hunder som vil bli brukt i avlssammenheng og det gir et mer korrekt bilde av rasens
kvalitet.
Sammen med tidligere endringer vil denne endringen gjøre at de norske kravene til
utstillingschampionat for våre raser i større grad samsvarer med de svenske kravene. Dette vurderes
som en stor fordel for avlsarbeidet, da det gjør at grunnlaget for et utstillingschampionat er
tilnærmet det samme uavhengig av om det er norsk eller svensk.
Det ble for noen år tilbake tatt initiativ for å få implementert tilsvarende regelendring.



Avlsutvalgene gjorde i fellesskap en henvendelse til FS for å få dette gjennomført.
RS vedtok på sitt møte 18. april 2009, RS. Sak 11.4, med 63 mot 22 stemmer å fremme en
endring overfor NKK «…slik at alle hunder i brukshund klasse som oppnår CK skulle tildeles
CERT». Dette er foreløpig stoppet i NKK, men søknaden ligger der fortsatt.

FS sitt forslag til Vedtak:
1. RS 2016 vedtar å søke NKK om å implementere følgende endinger som grunnlag for
tittelen NUCH.
For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan
raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:
c. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til:
Tre ganger certifikatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige
dommere. Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 mnd. eller senere. Premiene
skal være oppnådd etter at hunden er jaktprøvepremiert.
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d. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk
Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås
før fylte 24 mnd. må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd.
eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.
Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. punkt c)
og d) over.

Sak 11.11.16 Vestoppland EHK
RS sak Forbundsstyret 3 X CK som grunnlag for N UCH
Vestoppland legger frem forslag til endringer i tekst i innstillingen og forslag til vedtak,
Vestoppland elghund klubb ønsker å fremme FS subsidiære forslag:
Vestoppland Elghundklubbs forslag
Det foreslås at alle hunder som oppnår championkvalitet (CK) i brukshund klasse tildeles CERT og at
kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes uendret. Øvrige krav beholdes uendret.
1. RS 2016 vedtar å søke NKK om å implementere følgende endinger som grunnlag for tittelen NUCH.
For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan raseklubb/forbund
beslutte at følgende krav gjelder:
c. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til: Tre ganger
championkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige dommere. Minst ett CK må være
vunnet ved fylte 24 mnd. eller senere. Premiene skal være oppnådd etter at hunden er
jaktprøvepremiert.
d. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk Utstillingschampion
med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås før fylte 24 mnd. må hunden oppnå
ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd. eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for
rasen.
Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. punkt c) og d) over.
Forbundsstyrets behandling
Vestoppland Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2016:
3 x CK som grunnlag for N UCH.
Vestoppland Elghundklubb ønsker å fremme FS subsidiære forslag, ref. RS.sak 11.12.16.
Det foreslås at alle hunder som oppnår championatkvalitet (CK) i brukshund klasse tildeles CERT og at
kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes uendret. Øvrige krav beholdes uendret.
Forbundsstyret mener at det i praksis er tatt høyde for dette i sitt forslag bortsett fra at
Forbundsstyrets forslag ikke krever at CK oppnås i brukshund klasse. Forbundsstyrets foreslår at CK
vil være gjeldende for UCH hvis hunden er jaktprøvepremiert, dvs. at CK ervervet før 15 måneder
også kan telle til UCH.
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Forslag til vedtak:
RS støtter ikke forslaget fra Vestoppland Elghundklubb.
Sak 11.12.16
Vestfold EHK
FORSLAG OM VIDEREFØRING AV NKK REGLER FORUTSTILLINGSCHAMPIONAT FOR
ELGHUNDRASENE GJELDENDE FRA 01.01.2016
Det vil si at hunden må ha oppnådd tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre
forskjellige dommere. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller
senere. Tilleggskrav: En gang 1. premie på jaktprøve for elghund (band-/løshund) i et av de
nordiske landene.
Begrunnelse:
Tidligere vedtak om at hunden må være jaktchampion før utstillingschampionat utløses er et
urimelig strengt krav og vil redusere interessen og deltakelsen på utstillinger. En hund som
har oppnådd 1.premie på jaktprøve har dokumentert jaktegenskaper. NEKF avl bør ha fokus
både på eksteriør og jaktegenskaper.
Begrunnelse:
Tidligere vedtak om at hunden må være jaktchampion før utstillingschampionat utløses er et urimelig
strengt krav og vil redusere interessen og deltakelsen på utstillinger. En hund som har oppnådd
1.premie på jaktprøve har dokumentert jaktegenskaper. NEKF avl bør ha fokus både på eksteriør og
jaktegenskaper.
Forbundsstyrets behandling
Forbundsstyret er enig at NEKF må ha fokus både på eksteriør og jaktegenskaper. Forbundsstyret
ønsker imidlertid ikke at våre raser skal utvikles til rene utstillingsraser. Vi opplever at det blir avlet
litt vel mye på hunder som har gode utstillingsresultater og heller middelmådige jaktprøveresultater.
Det er derfor viktig å prioritere jaktegenskapene, men samtidig holde seg til gjeldende rasestandard
og kravene til eksteriør og helse. Forbundsstyret mener at dette best ivaretar våre hunders utvikling
og støtter de vedtatte avlsstrategier på en god måte. Når det gjelder interessen for å delta på
utstilling, mener Forbundsstyret at det tvert om kan bli flere hunder på utstilling, men viktigst av alt,
det kan bli flere hunder på jaktprøve. Forbundsstyret mener at dette kravet ikke på noen måte vil
bidra til å redusere avlsbasen, men vil bidra til å utvikle våre raser i en ønsket retning der hundenes
jaktegenskaper har fokus.
Forslag til vedtak:
RS støtter ikke forslaget fra Vestfold Elghundklubb.
Sak 11.13.16 Telemark EHK
VEDRØRENDE 1.PREMIE PÅ JAKTPRØVE FØR UCH UTLØSES
TEHK ønsker behandlet et forslag der nåværende vedtak om krav til jaktchampionat før
utstillingschampionat blir løst ut blir erstattet med teksten:
«Hunden må ha oppnådd 1. pr på jaktprøve før NUCH utløses.»
TEHK kan ikke finne noen grunn til at en ikke kan ha «gammel» ordning med NJCH, NUCH og NDCH. I
dag med tilgang til all dokumentasjon bak hundens prestasjoner har dette ingen avlsmessige
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bakdeler, tvert imot kan dette gjøre at en får flere hunder ut på prøver og utstillinger. Et så trangt
nåløye som et jaktchampionat tross alt er, vil trulig gjøre at er mange som ikke tar seg bryet. Dermed
vil en miste mange hunder som har dokumentasjon på et topp eksteriør.
Forbundsstyrets behandling
Telemark EHKs forslag forutsetter at RS-vedtak i 2015 blir godkjent av NKK. I skrivende stund har det
ikke kommet noe endelig svar fra NKK på dette på tross av flere purringer fra NEKF. Forslaget fra
Telemark EHK avhenger også av hva som blir vedtatt i sakene 11.10, 11.11 og 11.12
FS forutsetter at det foreligger et svar fra NKK innen RS-16. FS vil på sitt møte dagen før RS vurdere
saken på nytt, og, på bakgrunn av svar fra NKK, fremme et forslag til RS.
Forslag til vedtak:
Blir lagt frem på RS….
Sak 11.14.16 Gudbrandsdalen EHK
VIDEREFØRING AV NORDISK SAMARBEID
Gudbrandsdal Elghundklubb er av den oppfatning at det over tid har utviklet seg en svært uheldig
splittelse i synet på et tettere nordisk samarbeid om våre elghunder raser. Denne splittelsen er svært
uheldig for utviklingen av både organisasjonskulturen og dugnadsånden i klubber og forbund. Interne
stridigheter har etter vår oppfatning i stadig større grad overskygget vårt egentlige formål. Vårt
hovedmål er å arbeide målrettet i samsvar med vår formålsparagraf § 1-2 i Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund. Den lyder:
 å arbeide for ansvarlig hundehold


å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske



å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse

Norske Elghundklubbers Forbund har de siste årene hatt et mandat med forankring i RS for arbeidet
med et nordisk samarbeid. Målsetting i samarbeidet har vært felles avlsdatabase, basert på felles
jaktprøveregler i Finland, Sverige og Norge. Så langt er felles jaktprøveregler for Finland og Norge det
som er realisert i denne målsettingen. Det ser nå ut til at det er en positiv utvikling i forhandlingene,
og at det nå er godt håp om at Sverige vil slutte seg til samarbeidet. Det registreres med glede at
arbeidet med en felles avlsdatabase for Finland, Sverige og Norge nå har kommet i gang.
For å stadfeste at flertallet på RS fortsatt ønsker at det skal arbeides videre med å realisere et bredt
nordisk samarbeid, foreslår Gudbrandsdal Elghundklubb at saken tas opp til ny behandling på RS
2016.
For å sikre en bredest mulig forankring hos medlemsklubbene foreslår Gudbrandsdal Elghundklubb
følgende presiseringer og føringer for det videre arbeidet:
 Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG)
og Norsk Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et
nasjonalt raseansvar innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre
utviklingen av NEG og NES.


Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og
særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig
nordisk avlsdatabase.



Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig.



Forbundsstyret skal sørge for at det faktiske og juridisk eierskapet til alle norske
hundedata blir liggende i NEKF/NKK.
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Forbundsstyrets behandling
Forslaget fra Gudbrandsdalen Elghundklubb oppsummerer på en veldig god måte det som FS har lagt
til grunn for sine sitt arbeid med Nordisk samarbeid. Dette er også i trå med de føringer og vedtak
som RS har fattet de siste årene.
Det er selvsagt en stor fordel om også Sverige tar del i de Nordiske jaktprøvereglene, men det
Nordiske samarbeidet er mer enn bare jaktprøveregler, og forslaget fra Gudbrandsdalen EHK er ikke
avhengig av at Sverige vedtar de tilnærmede samme jaktprøvereglene som Norge og Finland.
Forslag til vedtak RS-16:
RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske samarbeidet.
Følgende presiseringer skal ligge til grunn:
 Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå
(NEG) og Norsk Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges
nasjonalhund. Et nasjonalt raseansvar innebærer at NEKF skal ha avgjørende
innflytelse på den videre utviklingen av NEG og NES.


Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov
og særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig
nordisk avlsdatabase.



Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig.



Forbundsstyret skal sørge for at det faktiske og juridisk eierskapet til alle norske
hundedata blir liggende i NEKF/NKK.

Sak 11.15.16

Evaluering av jaktprøveregler for løshund

FS har sendt ut en RS-sak vedrørende evaluering av løshund reglene. Det er noe endringer i
forutsetningene for det Nordiske samarbeidet, og det er åpnet for noen «nasjonale ordninger» som
tillates innenfor det som kan defineres som «Felles regler». På bakgrunn av disse endringene så
sendte FS tidligere i vinter ut følgende statusrapport vedrørende det Nordiske samarbeidet:
Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database
Nordisk samarbeid
Arbeid i Forbundsstyret (FS) og Nordisk Elghundunion (NEU)
-

Det avholdes 2 møter pr år i det Nordiske samarbeidet. På møtet i januar 2015 ble
samarbeidet formalisert, slik som det i dag fungerer. Alle landene har da sine representanter
i både styringsgruppe og arbeidsgrupper.

-

FS (sak 18/15) har oppnevnt Norske representanter til «Styringsgruppa» i NEU. Denne
styringsgruppa består av 3 personer fra hvert land. I tillegg er det i samme sak oppnevnt
representanter til nordiske arbeidsgrupper innen løshund regler, database og avlsarbeid.
Foreløpig er det bare databasegruppen som har hatt møter.
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o
o
o
o

Styringsgruppe: leder, nestleder og Bjørn Ivar Krabbesund
Arbeidsgruppe avl: Leder AU NEG og leder AU Jämthund
Arbeidsgruppe prøveregler: leder Løshund komité og Knut Juvet
Arbeidsgruppe database: Eivind Haugseth og Svenn Tore Feet

Status Felles Nordisk database for elghunder.
Vi har en felles Nordisk hundepopulasjon i alle de tre nordiske landene. Og i verdenssammenheng er
det nesten utelukkende disse tre landene som driver målbevisst avl på både jakt og eksteriørmessige
egenskaper. Ingen ting er da mer naturlig enn at elghunder i disse tre landene må ha en felles
database og felles regelverk for prøveformene. Det er også en betydelig import/eksport av hunder
mellom alle tre landene, og dette tilsier også at en felles plattform vil være helt avgjørende.
Felles database var også selve utgangspunktet for det Nordiske samarbeidet.
Arbeidet med å etablere en felles Nordisk Database er nå i gang. På møte i NEU 22. januar 2016
hadde arbeidsgruppa som skal jobbe med dette sitt første møte.
Mye tyder på at Svenske «Hitta Älghund» kommer til å bli utgangspunktet for den felles basen. Alle
landene deltar aktivt her, og det skal lages løsninger som kan sammenligne prøveresultater og
familiære prestasjoner. Selv om datagrunnlaget ikke er helt likt i de tre landene, så vil dette enkelt la
seg løse i en dataløsning.
En utfordring vil være utveksling av hundedata fra de tre kennelklubbene, men det jobbes med
løsninger på dette nå.

Status Felles Nordiske jaktprøveregler
Løshund regler:
Som kjent ble alle tre landene enige om felles nordiske jaktprøveregler i 2011.
- Finland tok disse i bruk fra høsten 2012
- Norge vedtok reglene i 2012 og tok de i bruk fra 2013
- Sverige vedtok i utgangspunktet å ta i bruk reglene, men fikk problemer med Kennelklubben
og hadde også interne uenigheter som gjorde at reglene ble satt på vent til 2016.
Sverige har hele tiden jobbet med alternativer, og høsten 2015 ble det arbeidet frem et forslag som
er veldig likt de Nordiske jaktprøvereglene. Forslaget har 10 moment, alle moment måler de samme
egenskapene, og vekttallene var helt like. Dette forslaget ble av styringsgruppa på møte i Sverige
januar 2016 godtatt som «like nok» for å kunne karakteriseres som Felles.
I etterkant av møtet i NEU hadde Sverige ordførerkonferanse og det Svenske forslaget ble
gjennomgått. Det kom ingen endringsforslag på selve regelverket, men det var et sterkt ønske om å
flytte 0,5 vekttall fra Påhengelighet til Lydighet. Dette synliggjør også den største forskjellen mellom
Norge og Sverige. Sverige legger mer vekt på kontakt, samarbeid og lydighet.
Ut fra et databasesynspunkt er ikke dette noe problem da det er dommerpoengene i de forskjellige
momentene som blir lagt til grunn.
Det er dessuten veldig viktig for Sverige å få innført skogskort slik at dette kan danne grunnlag for
databergeninger, Blup-indekser osv.
Sverige skal behandle dette forslaget på «Årsstemman» 22-23. april i år.
Både Norge og Finland håper at dette nå går i gjennom, da dette er en viktig «inngangsbillett» for
den felles Nordiske databasen.
Bandhund regler
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For bandhund har vi jo faktisk allerede et felles nordisk prøvereglement i og med at Sverige legger til
grunn at det Norske regelverket skal brukes.
Finland går ikke bandhund prøver.

Prøveregistrering
Norge
Program for registrering av jaktprøveregler er en direkte følge av selve regelverket. I tråd med RSvedtak bruker Norge nå Nordisk Prøve Program (NPP) Dette oppfyller RS sine føringer om
«brukervennlig elektronisk registreringsløsning for løshund prøver, med elektronisk registreringsbilde
som er tilpasset gjeldende skogskort» Enkelte klubber har fortsatt noen problemer med løsningen,
men alle som har bedt om hjelp har fått dette og løsningen fungerer meget bra. Data blir overført til
NKK/Dog Web og godkjennes/ferdigmeldes gjennom Klubbadministrasjon.
Norge har tilpasset NPP fra det systemet som brukes i Finland. (integrering av 2-dagers mm) Norge
betaler ingen ting i utviklingskostnad eller rettigheter, men noen arbeidskostnader i forbindelse med
tilpasning påløper. Noen tilpasninger gjenstår og dette er en kontinuerlig prosess. All data blir lagret
på server og det er fullt mulig å ta ut aktuell data etter behov. Det vil heller ikke være noe problem å
«kommunisere» med kommende felles Nordisk database.
Finland
Finland bruker NPP på en noe mer «manuell» måte. Men de bruker i prinsippet systemet på samme
måte som Norge.
Sverige
Sverige bruker «Provdata» for påmeldinger og registreringer. Systemet sender data til «Hitta
Älghund». Dette systemet fungerer meget bra, men svenskene skulle ønske seg et enklere
elektronisk registreringssystem som er bedre tilpasset skogskortet slik vi har i NPP.
Samlet sett så finnes det mange gode løsninger, og gjennom arbeidet med felles Nordisk database, så
vil det også bli fokus på registreringsløsninger. Men en må også være klar over at det er en rivende
utvikling på applikasjonsløsninger. Og på litt sikt ser en vel for seg en løsning der dommer kanskje
kan registrere dataene direkte i skogen
Championatregler
Det Nordiske samarbeidet omfatter IKKE noen målsetting om å komme frem til felles Nordiske
Championatregler. Men det er selvsagt et ønske at det kan være en viss tilnærming på enkelte
punkter. Norge har klart gitt uttrykk for, og også fått protokollert, at vi er bekymret for at
eksteriørkravet for et jaktchampionat både i Sverige og Finland ligger langt under det vi har i Norge.
Spesielt gjelder dette for NEG og NES som vi har raseansvaret for.
Championatreglene er altså nasjonale og vil fortsatt være det. Det har uansett ingen innvirkning på
utregningen av avlsverdier og indekser.
Raseansvar
Raseansvaret for de forskjellige rasene skal selvsagt være som det er. Norge har et spesielt ansvar for
NES og NEG og må ha plass i førersetet for disse rasene. Det er en selvfølge at våre representanter i
Nordisk samarbeid ivaretar dette.
NEKF / NKK
Å være med på et Nordisk samarbeid innebærer ikke at vi gir fra oss noen form for suverenitet. Det
er fortsatt NEKF som har raseansvaret og det er fortsatt NEKF som vedtar jaktprøveregler og
championatregler. Akkurat som før.
Og det vil fortsatt være NKK som må godkjenne og forvalte vårt regelverk.
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Evaluering av jaktprøveregler
Med utgangspunkt i ønsket om en felles Nordisk database og dermed felles jaktprøveregler som
grunnlag, sier det seg selv at det enkelte land ikke kan endre på reglene akkurat slik de vil. Da vil det
naturligvis ende opp i 3 vidt forskjellige jaktprøveregler etter ganske kort tid.
Det har vært et sterkt ønske fra Norge (og også fra Finland) at Sverige ikke bare skal være en passiv
deltaker i det Nordiske samarbeidet, men også delta aktivt. Da er det særdeles viktig at vi har en
felles plattform hva gjelder jaktprøveregler.
Slik utviklingen nå har gått, så vil denne «felles plattformen» være basert på følgende kriterier:
- Jaktprøveregler med 10 moment som alle omhandler prøving av de samme egenskapene, og
det er sterkt ønskelig med like vekttall.
- GPS kan brukes for å styrke bedømmingen.
- Noen språklige tilpasninger og nasjonale justeringer innen enkelte moment tillates.
- Det enkelte land står noe friere til å ha tilpasninger på fellesbestemmelsene.
Det er forskjellig prøvekultur og forskjellige topografiske forhold, med stor variasjon i elgbestand og
innslag av rovdyr. Det vil derfor være naturlig at fellesbestemmelser kan være noe forskjellig fra land
til land.
Gjennom høringer og møtevirksomhet i Norge er det en del punkter som kan endres, dette uten at
det kommer i konflikt med de felles Nordiske reglene:
- RS har allerede vedtatt at språklige tilpasninger kan gjøres.
- Det er sendt ut noen presiseringer foran prøvesesongen-15 som vil bli tatt inn i regelheftet.
- «Elgarbeidstid» er fastsatt til 300 minutter (5 timer). Dette kan i enkelte tilfeller slå veldig
negativt ut for hunder som er «uheldig» med første losdyr. Her er det ofte hunder med
skikkelig «trykk» som blir mest straffet.
o

Det ville være naturlig å innføre et unntak til «300-minutts regelen» som for
eksempel: «Regelen om at Elgarbeidstiden skal maks være 300 minutter kan fravikes
dersom hunden reiser direkte ut med «skjenelg» på første uttak. Den tiden hunden
da er borte trenger ikke regnes med i Elgarbeidstiden. Påhengelighet kan likevel
godskrives»

I forbindelse med RS-saken om evaluering av løshund reglene kan det gjøres vedtak på aktuelle
endringer innenfor de rammene som her er trukket opp.
Historikk og mandat
Det har i flere 10-år blitt arbeidet for å få til felles jaktprøveregler med Sverige og Finland. Dette
arbeidet har av forskjellige årsaker tidligere ikke ført fram.
Nordisk Elghundunion ble etabler i Mariehamn 1. mars 1986. Det første offisielle møte ble holdt i
1987.
I tiden fra 1987 frem til utpå 2000 tallet ble det holdt møter i forbindelse med Nordisk Mesterskap og
det ble gjort en del uformelle avtaler uten at det ble gjort formelle avtaler eller ført protokoller.
I desember 2008 under Nordisk Mesterskap i Jyväskylä meldte Finland sin interesse for å ha et
nordisk samarbeid på regelverk og database.
FS ga i 2008 (FS. sak 59.08) Løshund komitéen i oppgave å utarbeide et beslutningsdokument med
mål, mandat, rammer inkl. tidsrammer i forbindelse med revidering av jaktprøveregler løshund.
På møte i Nordisk Elghundunion (NEU) i des. 2008 ble det diskutert utvidet samarbeid.
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Både Sverige og Finland foreslo å gjenoppta arbeidet med et utvidet samarbeid. Det skulle utarbeides
felles testregler som skulle brukes under Nordisk mesterskap i 2010 samt se på en mulighet for en
felles database.
I FS møte januar 2009 ble det orientert om at det Finske dataprogrammet kunne erstatte planer om å
utvikle noe eget for Norge. Her ble det også enighet om enighet om, og lagt grunnlag for testregler
som skulle testes under Nordisk Mesterskap i Lycksele i 2010.
Fra protokollen møte i NEU juni 2009 viste en sammenstilling at reglene i det enkelte land at de
arvbare egenskaper er relativt like.
Arbeidet med felles regler viser at man har stor nytte av en felles database, for å kunne se
arvbarheter på alle elghunder.
På møtet under bandhund NM 2009 gjør FS vedtak om at Løshund komitéen får et utvidet mandat til
å arbeide for å integrere jaktprøveregistreringen med avlsprogrammene med tanke på å utvikle en
felles databaseplattform.
I forbindelse med Nordisk mesterskap i Lycksele 1. okt. 2010 ble det av de respektive lands ledere
undertegnet en avtale med felles mål med 7 underpunkt og et mandat for det videre arbeidet innen
NEU. I dette mesterskapet ble altså også de felles test reglene utprøvd med meget gode resultater.
I FS. sak 48.10 Referat-/drøftingssak er det orientert fra møte i Nordisk Elghundunion der felles regler
og datautvikling var blitt diskutert.
RS. sak 7.10 Forbundsstyrets årsberetning. Orientering fra Løshund komitéen om det arbeidet som er
blitt gjort i 2009. Orientering fra Nordisk Elghundunion om at man går for felles avl i Norge, Sverige
og Finland, jobber mot en felles database for alle Nordiske jakthunder.
FS. sak 21.11 Orientering om status fra Løshund komitéen vedr. revidering av jaktprøveregler samt
oversikt over kostnader i 2011 og 2012. FS gjør vedtak om å arbeide videre med personer til arbeidet
med felles nordiske prøveregler, unionssamarbeidet og datautvikling.
I RS. sak 11.3.12 ble NKK’s jaktprøveregler for elghunder, løshund vedtatt i den form de nå foreligger,
med tilføyelse om at reglene innføres i 2013.
I Forbundsstyrets årsberetning for 2013 (RS-14) gjøres det vedtak med bl.a. følgende tillegg fra RS:
 NEKF tar umiddelbart kontakt med en Finske Jämt- og Gråhundklubben for å kartlegge
mulighetene for å ta del i det dataprogrammet som de i dag benytter.
 Det tas sikte på at dette programmet kan benyttes fra prøvesesongen 2014. Så snart dette er
avklart, skrinlegges bruken av Dog123
 Det nedsettes et eget utvalg til dette arbeidet, Løshund komitéen skal være sterkt
representert i dette utvalget.
RS. sak 11.8.14 Elektronisk dataløsning.
Vedtak om at NEKF skal utarbeide brukervennlig elektronisk registreringsløsning for løshund
prøver, med elektronisk registreringsbilde som er tilpasset gjeldende skogskort.
RS. Sak 11.10.14 Felles Avlsdatabase Enstemmig RS-vedtak:
NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghundunion med målsetting om å lage en
felles avlsdatabase for elghundrasene som integreres mot respektive lands kennelklubbers
databaser. Valg av database bør være basert på tidligere utarbeidede og utprøvde løsninger,
innenfor økonomiske forsvarlige rammer.
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Behandling på RS 2016
I tillegg til den utsendte saken fra FS pr 31.12.15 så er det kommet inn 4 saker fra områdeklubbene
som alle omhandler evaluering av løshund reglene. Alle sakene følger her. FS har brukt sin fagkomite
for å se på disse sakene og gjorde i FS-sak 18.16 følgende vedtak:
1. FS ber Løshund komitéen vurdere alle innkomne RS-saker som omhandler
evaluering/justering av jaktprøvereglene for løshund.
2. Spesielt bes det om en vurdering av hva som kan tas inn i regelverket nå, uten noen ny
evalueringsrunde.
3. Løshund komitéen bes også om å komme med et forslag på videre behandlingsmåte for
evaluering og virketid av jaktprøveregler for løshund.
Her følger sakene fra FS og områdeklubbene:

Sak 11.15a.16 Forbundsstyret
RS-SAK EVALUERING AV LØSHUNDREGLENE
I RS sak nr. 11.3.12 ble det gjort følgende vedtak vedrørende de fremlagte Nordiske
jaktprøvereglene:
«NKK`s jaktprøveregler for elghunder, løshund, vedtas i den form de nå foreligger. Reglene
implementeres fra og med prøvesesongen 2013»
Videre ble det i RS sak 11.10.14 gjort følgende vedtak:
«NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghund union med målsetting om å lage en felles
avlsdatabase som integreres mot respektive lands kennelklubbers databaser. Valg av database bør
være baser på tidligere utarbeidede og utprøvde løsninger, og innenfor økonomisk forsvarlige
rammer»
I forkant av RS-13 hadde regelutkastet vært på høring hos områdeklubbene i flere etapper. Norge har
nå dømt etter disse reglene i 3 sesonger. Finland har brukt reglene i 4 sesonger. Sverige var med på å
utforme reglene og gikk i utgangspunktet inn for å ta reglene i bruk, men på grunn av formalfeil ble
reglene ikke implementert i den Svenske Kennelkubben. Etter dette har Sverige dømt etter sine 13moments regelverk. Svenskene, gjennom Nordisk Elgunion, jobber nå med å tilpasse sine regler til de
Nordiske reglene.

Før jul 2015 foreligger det et utkast som er veldig likt de Nordiske jaktprøvereglene. Utkastet har 10
moment, alle moment har samme vekttall som de Nordiske, og alle moment omhandler test av de
samme egenskapene. I forhold til de Nordiske reglene er det følgende «ikke helt uvesentlige»
forskjeller:
-

Moment 1: Sverige ønsker å dele moment 1 i a) Tempo og b) Søk
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-

-

Tempo har vekttall 0 og Søk vekttall 1,5. Tabellen er lik de Nordiske reglene unntatt
«Søksturer med snitt over 30 min» som skal gi 5 poeng, og «Uttak første søksturen» som
alltid skal gi 5 poeng.
Moment 3: 10 poeng på 90 minutt og 9 poeng på 60 minutt
Moment 5: Det er påhengeligheten i den beste losen som skal telle. Ikke sammenlagt på flere
loser.
Moment 6: Noen endringer på tekst og krav til ett gjentak mindre.
Moment 10: Sverige ønsker å dele opp momentet i a) Samarbeid (x0,5) og b) Lydighet (x0,5)
Mye av innholdet er det samme som i de Nordiske reglene, men blant annet så ønsker
Svenskene at hund som kontakter PG minst 2 ganger etter 90 min los skal ha 10 poeng i
samarbeid. Dette er litt motsatt av det vi ønsker.
Premiekrav: 1.premie: minst 90 minutter fast los på samme dyregruppe, 2.premie 60 minutt
og 3.premie minst 30 minutt.

Det er altså «svært lite» som skiller det Svenske forslaget fra de Nordiske reglene vi dømmer etter.
Spørsmål er nå hvor stor forskjell som kan aksepteres, men likevel kunne kalles felles regler. Det som
jo er viktig er datagrunnlaget for å kunne foreta granskning og indeksering. Det Svenske forslaget er
allerede innenfor hva datagrunnlag angår.
Reglene vil bli drøftet på møte i NÄU (Nordisk Elghund union) i Sverige i slutten av januar 2016 og da
vil også veien videre bli lagt. RS vil selvsagt få en grundig redegjørelse for status i saken. Om det
kommer opp vesentlige endringer i regler og fremdrift vil dette bli ettersendt områdeklubbene.
På samme møtet i NÄU i januar blir også arbeidet med felles database startet.
Landene i et samarbeid kan ikke vedta justeringer hver for seg. RS har vedtatt å gå inn på reglene og
RS blir nå invitert til å stadfeste prosedyre for endringer av reglene i fremtiden.
I Norge er det Løshund-komiteen som har det daglige arbeid med regelverket. Det er avholdt møter
rundt reglene og innspill fra områdeklubbene må samkjøres slik at Norges ønsker på eventuelle
endringsforslag fremføres i NÄU.
Forslaget som fremmes her er i tråd med den infoen som FS sendte ut på ettervinteren 2015.

FS foreslår at RS gjør følgende
Vedtak:
1. Norske Elghundklubbers Forbund er en del av det Nordiske samarbeidet på elghunder, herunder
tilsluttet felles Nordiske jaktprøveregler for løshund.
2. Evaluering av jaktprøvereglene må på denne bakgrunn skje etter følgende prosedyre:
a. Løshund komitéen innhenter forslag på endringer fra områdeklubbene.
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b. Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag og
oversender disse til behandling i Forbundsstyret.
c. Forbundsstyret, gjennom Nordisk Elghund union, jobber for å implementere
endringsforslagene i de felles nordiske jaktprøvereglene.
d. Dersom Forbundsstyret finner det nødvendig bringes endringsforslagene frem for RS

Sak 11.15b.16 Vestfold EHK
RS-SAK EVALUERING AV LØSHUNDREGLENE
Vestfold Elghundklubb fremmer forslag til endring:
Norske Elghundklubbers Forbund har siden vedtak på RS i 2012 vært tilsluttet felles Nordiske
jaktprøveregler for løshund. En tilpasning av regelverket til norske forutsetninger og forhold
lå til grunn for tilslutningen til felles Nordiske prøveregler hvor en i utgangspunktet så for seg
at både Norge, Sverige og Finland var med. Sverige har imidlertid hatt store motforestillinger
mot å tilslutte seg felles Nordiske Jaktprøveregler. Forslag til svenske tilpasninger av felles
Nordiske jaktprøveregler er sendt ut på høring i Sverige. Forslag som er forkastet og erstattet
med nye forslag. Et siste forslag til en svensk tilpasning av Nordiske jaktprøveregler løshund
skal opp til avstemming i april 2016.
Felles Nordiske Jaktprøveregler, hvor Norge og Finland er tilsluttet, skulle egentlig vært oppe
til evaluering på RS 2015, men ble utsatt i påvente av svenskenes beslutning og tilpasninger
til felles Nordisk regelverk. Det kan neppe anses å være et nordisk samarbeide med mindre
både Norge, Sverige og Finland er med i samarbeidet.
1. Fortsatt norsk tilslutning til felles Nordiske jaktprøveregler for løshund forutsetter at Sverige
slutter seg til samarbeidet. Det forutsetter videre at hvert land, jfr. svenskene, kan gjøre sine
tilpasninger av regelverket ut fra sitt lands forhold og grunnforutsetninger.
Det må fortsatt være slik at hvert land har råderett over sine egne jaktprøveregler. Det
betyr at framtidig evaluering av jaktprøvereglene for elghund uansett skal være basert på
forslag/innspill fra områdeklubbene, og forslag til endringer skal diskuteres, og vedtak
fattes på RS.

2. Hvis svenskene vedtar å tilslutte seg de felles Nordiske jaktprøvereglene er det med et
svensk tilpasset regelverk akseptert av Nordisk Elghund Union. Det betyr at Norge også
må kunne være en del av det Nordiske samarbeidet med et regelverk tilpasset norske
forhold og prioriteringer, forutsatt at regelverket ikke avviker mer enn det svenske.
Arbeidet med evaluering og justering av gjeldende jaktprøveregler startes umiddelbart
etter RS. Det er områdeklubbene som må komme med innspill basert på sine erfaringer i
en høringsrunde. Vedtak kan fattes skriftlige av klubbene før prøve-sesongen 2016.
3. Sier Sverige nei står Norge helt fritt til å gjøre egne tilpasninger med utgangspunkt i
gjeldende jaktprøveregler. Malen bør ligge på de momenter og vekttall vi har i dag. Det
søkes å få til et samarbeid med Svenske Alghundklubben slik at norske hunders prestasjoner,
og andre søkbare hundedata, blir tilgjengelig i den svenske hundedatabasen ”Hitta
Älghund”.
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Sak 11.15c.16 Aust-Agder EHK
Tillegg/justering til RS-sak om evaluering av jaktprøveregler for løshund.
På bakgrunn av noe endrede forutsetninger for det Nordiske samarbeidet og de Nordiske
jaktprøvereglene, foreslås enkelte presiseringer og justeringer i de gjeldende jaktprøveregler for
løshund. Det poengteres at dette i all vesentlig grad er punkter som alle er fremkommet i tidligere
høringer og/eller allerede er sendt ut som presiseringer til regelverket.
Forslag til vedtak:
1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme vekttall
og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et minimum felles
grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles Nordisk database.
2. RS vedtar at følgende presiseringer/justeringer innarbeides i jaktprøvereglene:
- FS har fullmakt til å foreta språklige og logiske tilpasninger på både fellesbestemmelser,
regelverk og skogskort. Herunder avklaringer av begrepsdefinisjoner.
- Moment 1: Søksturen som fører til uttak føres i egen rubrikk på skogskortet og skal ikke
være med som grunnlag for beregning i moment 1. Dersom uttaket skjer på søkstur nr. 2
kan likevel denne inngå i beregningsgrunnlaget hvis dette kommer hunden til gode.
Søksturene skal være bakkemålt tilbakelagt strekning fra det punktet PG sist hadde
kontakt med hunden.
- Moment 3: Endres slik at 90 minutter los i uttaksområdet gir 10 poeng, og 60 minutter
gir 9 poeng.
- Moment 4: Hunder som blinker så mye at det er forstyrrende for gjennomføring av
prøven kan trekkes i poenggivingen i moment 4. Hunden kan trekkes inntil 50% av den
opprinnelige poengsummen hunden skulle hatt i momentet. Dette skal begrunnes i
skogsprotokollen.
- Moment 5: det presiseres at påhengelighet er den tilbakelagte strekningen som hunden
er etter losdyret, ikke returen med mindre losdyret beviselig forfølges.
- Under definisjonen av Elgarbeidstid i Fellesbestemmelsene inntas følgende unntak og
presisering:
 «Dersom hunden, av en eller annen årsak, reiser rett ut med skjenelg på sitt
første uttak, kan Elgarbeidstiden forlenges på slutten av dagen for å få fullprøvd
hunden i alle moment»
 Det presiseres at Elgarbeidstiden kun startes ved hørbart uttak, eller ved syn av
hund i kontakt med elg.
- Ved naturlig hindring vann/elv der strømmen er så stri/dyp eller vannet så stort at det vil
medføre fare for hunden å krysse eller at hundefører har vanskelig for å krysse skal
dommer akseptere dette som et naturlig hinder. Hunden får ikke avbrudd i
elgarbeidstiden når den kommer tilbake dersom forfølgelsen ikke er blitt stoppet av
naturlig hinder.
3. Disse justeringer gjøres gjeldende fra prøvesesongen 2017 og er da låst i 5 år, likevel slik at
de kan tas opp tidligere dersom forutsetningene endres.
4. Prøvereglene som utløp pr 31/12-15 forlenges ut prøvesesongen 2016, men slik at
justeringer/presiseringer i ovenstående vedtak skal medtas og være gjeldende hele sesongen
2016.
5. FS skal sørge for god informasjon og generell opplæring.
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Sak 11.15d.16 Østerdalen EHK

Endringsforslag fra ØEHK på følgende sak: RS.sak_Forbundsstyret_Evaluering av
jaktprøveregler løshund
- Løshund komitéen innhenter forslag på endringer fra områdeklubbene.
- Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag som
behandles av områdeklubbene før endelig forslag oversendes til behandling i FS.
- FS forhandler forslag til jaktprøveregler med NÄU. Resultatet sendes på høring til
områdeklubbene. Høringsuttalelser behandles av LK som oversendes til
behandling i FS. FS forhandler eventuelt med NÄU (antall ganger etter behov).
- Det endelige forslag til jaktprøveregler sendes ut som RS-sak før 31.12, for
behandling på områdeklubbenes årsmøte og blir endelig besluttet på RS.

Sak 11.15e.16 Vestoppland EHK
RS sak Forbundsstyret Evaluering av jaktprøveregler løshund:
Vestoppland leger frem slikt forslag til vedtak:
Vestoppland Elghundklubb har ingen fullmakt og ønsker ikke å uttale seg om Svenske jaktprøveregel
for løshund. Vestoppland Elghundklubb ønsker informasjon om hvordan de Nordiske land skal
samarbeide om informasjon som landene ønsker å bruke i forbindelse med avl og arv barhet
utregnet ut ifra hvert lands eget løshund reglement.
Følge kommentarer legges ved:
Vestoppland Elghundklubb mener FS forslag til vedtak mangler vesentlig informasjon. I FS sin
begrunnelse er det ikke gitt noen forklaring på hvordan en ser for seg innhenting og bearbeiding av
data for felles informasjonsutveksling.
1. Norske Elghundklubbers Forbund samarbeider med Finland og Sverige om utveksling av
informasjon og data som har betydning for avl for elghunder. Vestoppland Elghundklubb ber
om at det legges frem en rapport over hvordan systemene skal fungere sammen i unionen og
hvordan informasjon skal bevares, og hvem som «eier» informasjonen. Vi ønsker fortsatt
råderetten og informasjon over våre nasjonale elghund raser.
2. Evaluering av jaktprøvereglene må på denne bakgrunn skje etter følgende prosedyre:
a. Løshund komitéen legger fram forslag til endringer og innhenter forslag på endringer
fra områdeklubbene.
b. Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag og
oversender disse til behandling i Forbundsstyret.
c. Forbundsstyret legger frem for RS alle forslag om endring i løshund regler for
elghund.
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Forbundsstyrets behandling
FS har brukt sin fagkomite til å se på disse sakene og å komme med forslag i sakene.
På denne bakgrunn legger FS frem et revidert forslag til vedtak som omgjør FS sitt opprinnelige
forslag og behandler alle innkomne saker fra områdeklubbene:
FS sitt reviderte forslag til vedtak Sak 11.15.16
1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme vekttall
og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et minimum felles
grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles Nordisk database.
2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres også for
prøvesesongen 2016.
3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde fra fra
og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av dette på RS 2020.
4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan:
a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både
på regelverk og dataløsninger.
b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016
c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016
d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016
e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket.
Sak 11.15a.16 Forbundsstyret
FS trekker saken ut fra at det er kommen noen nye forutsetninger og viser for øvrig til forslag i sak
11.14.16, samt forslag til vedtak i nærværende sak.
Sak 11.15b.16 Vestfold EHK
FS støtter ikke forlaget i det det vises til forslag i sak 11.14.16, samt forslag i nærværende sak.
Forslaget vedrørende «Hitta Älghund» er allerede inne i det Nordiske samarbeidet og følges opp
der.
Sak 11.15c.16 Aust-Agder EHK
FS støtter ikke forslaget nå. Forslaget skal inngå i evalueringsrunden høsten 2016
Sak 11.15d.16 Østerdalen EHK
FS er enig i intensjonene i forslaget og mener dette fanges opp i forslaget i nærværende sak.
Sak 11.15e.16 Vestoppland EHK
FS støtter intensjonene i forslaget, men mener dette ivaretas gjennom forslag i sak 11.14.16 og
forslag til vedtak i nærværende sak.
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Sak 11.16.16 Jotunfjell og Fjordane EHK
Norsk tilpasning av jaktprøveregler og oppnevning av representanter i NÄU
1. NEKF må snarest tilpasse dagens jaktprøveregler for løshund til Norske forhold. Eksisterende
regler, (de «finsk/norske» løshund reglene) blir først nordiske når Sverige er med.
2. Representanter til Nordisk Elghundunion velges på RS etter forslag fra klubbene. (Oppnevnes
ikke av FORBUNDSSTYRET).
JFEHK mener att dette er viktig for å få ett demokratisk valg på de som skal representere
NEHKF i Elghundunionen.
Forbundsstyrets behandling
Punkt 1 i forlaget fra JFFEHK:
Når de gjeldende jaktprøveregler for løshund ble vedtatt, så var det Norge som måtte foreta de
minste endringene. Norge hadde altså allerede gjeldende prøveregler som lå tett opp til de som nå
gjelder. En kan derfor si at dagens prøveregler er svært godt tilpasset Norske forhold. Det er et
enstemmig krav og ønske i hele Elghund-Norge at vi må få prøveresultater som kan danne grunnlag
for databehandling. Dette for at vi i neste omgang skal kunne få en positiv utvikling i vårt
avlsmateriell.
En ren «prosa-avhandling» fra prøvens hendelse kan IKKE danne grunnlag for datauttrekk. Vi vet også
at måten å skrive hendelsesforløp på var særdeles avvikende fra dommer til dommer.
FS sendte i 2015 ut en informasjon med tips om hvordan skogskortet skulle fylles ut. Her
fremkommer det også særdeles klart at hendelsesforløpet på en utmerket måte kan lese ut fra
skogskort/prøveprotokoll. Spesielle hendelser kan også skrives i kommentarfeltet. Alt dette kommer
frem i både protokoll og årbok.
Punkt 2 i forlaget fra JFFEHK:
Når det gjelder forslag fra JFFEHK punkt 2, så anses det som en naturlig del av sitt ansvar å ha
kontroll på representasjonen i det Nordiske samarbeidet. Det skal heller ikke fattes noen
overordnede forslag i NÄU. Alle formelle vedtak vedrørende regelverk og samarbeidet for øvrig må
godkjennes i de respektive land.
FS sitt forlag til vedtak:
Punkt 1 vedrørende Norsktilpassede prøveregler
RS avviser saken.
Punkt 2 vedrørende oppnevning av representanter i NÄU:
RS avviser saken.
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Sak 11.17.16 Vestfold Elghundklubb
FORSLAG TIL ENDRING AV NEKF VEDTEKTER:
FORSLAG OM AT RS VELGER REPRESENTANTER TIL NEKF
KOMITEER OG UTVALG
KAPITTEL 3 –
ORGANISASJONEN
§ 3-5 Representantskapets oppgaver
RS oppgaver er å behandle:
· godkjennelse av representantenes fullmakter
· konstituering av møtet
· oppnevne tellekorps
· oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet
· Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
· Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning
· Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent
· Forbundsstyrets budsjett
· forslag til lovendringer
· forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, handlingsplaner og andre saker som
forelegges av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, eventuelt oppløsning av
områdeklubber tilsluttet NEKF.
· innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-møte, hvoretter RS velger:
· Representantskapets Ordfører og Viseordfører for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset
antall ganger
· Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
· Forbundsstyrets nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS for
1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
· Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem samt valg av leder - kan
gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg.
Varamedlemmet velges for 1 år.
Nytt punkt:
· Leder og medlemmer av NEKF komiteer og utvalg. Herunder løshund komitéen,
bandhund komitéen, eksteriørkomiteen, ettersøksutvalget, ungdomsutvalget,
avlsutvalget for Norsk Elghund Grå, avlsutvalget for Norsk Elghund Sort og
avlsutvalget for Jamthund. Det velges 4 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år. Blant
medlemmene velges leder for komite/utvalg/råd for 1 år – Medlemmer og
varamedlem kan gjenvelges 2 ganger.
· Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og
rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, det 3. året sitter medlemmet som leder.
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamed- lemmet velges for 1 år.
· 1 revisor for 1 år
Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av Valgkomité og områdeklubbene.
Bare de kandidater som rettidig er foreslått av Valgkomiteen eller områdeklubb kan på RS
foreslås valgt, men kun på de plasser de er foreslått til. Valgkomiteen har mulighet til å fravike
fra dette, men kun i de tilfeller hvor det ikke finnes flere lovlige framsatte kandidater.
For å være valgbar må medlemskontingent for det foregående år være betalt.
Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen områdeklubb får mer enn 1
styremedlem. RS bør tilstrebe en geografisk spredning av styremedlemmer/varamedlemmer.
Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer. Dog slik at velges
leder i en områdeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører eller Viseordfører eller som
medlem til Lov- og Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens styre og klubbens
nestleder overtar.
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RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen,
Valgkomiteen eller Full- maktskomiteen.
NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av Lov- og Kontrollkomite,
Valgkomite eller Fullmaktskomité, men kan velges til andre komitéer og utvalg.
I fall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, kan RS i samme møte velge
tillitspersoner til de nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandidater har vært
fremmet på fastsatt vanlig måte.
RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete avgrensede oppdrag. RS eller
Forbundsstyret gir disse sitt mandat.
RS kan oppnevne andre utvalg/komiteer for konkrete og avgrensede oppdrag. RS gir samtidig
utvalget/komiteen et mandat for sitt oppdrag.
Styret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS. Saker kan ikke realitetsbehandles, men
uttalelser kan avgis.
KAPITTEL 4 – REPRESENTANTSKAPETS OPPNEVNTE KOMITÉER
Endres til: RS OPPNEVNTE KOMITÉER OG UTVALG
§ 4-1 Lov- og Kontrollkomitéen (LKK)
LKKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende kontroll med NEKFs totale virksomhet.
LKK kan avgi uttalelse til Representantskapets Ordfører når komitéen finner dette ønskelig.
Ordføreren skal da straks underrette Forbundsstyret.
LKK skal avgi erklæring til RS før Forbundsstyrets årsberetning og årsregnskap blir behandlet
på Representant- skapsmøte.
LKK skal ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover, regler, og vedtak fattet av
alle NEKFs organer. RS vedtar instruks for LKK.
§ 4-2 Valgkomité (VK)
VKs oppgave er å forelegge Ordinært Representantskapsmøte forslag til:
· kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover eller vedtak i RS tilligger RS å velge
revisor.
· RS vedtar instruks for VK.
§ 4-3 Fullmaktskomité (FK)
Forbundsstyret oppnevner 2 personer til å gjennomgå representantenes fullmakter og
innstillingen legges fram for RS til godkjenning.
RS vedtar instruks for FK.
Nytt punkt:
§4-4 Fagkomiteer, utvalg og råd
RS velger 4 medlemmer og 1 varamedlem til NEKF komiteer, utvalg og råd. Herunder
løshund komitéen, bandhund komitéen, eksteriørkomiteen, ettersøksutvalget, ungdomsutvalget,
avlsrådet for Norsk Elghund Grå, avlsrådet for Norsk Elghund Sort og avlsrådet for Jamthund. RS
velger leder for alle komiteer, utvalg og råd.
RS vedtar instruks for fagkomiteene, utvalg og råd.
KAPITTEL 5 FORBUNDSSTYRET
§ 5-2 Forbundsstyrets oppgaver
FS oppgaver er å:
· lede NEKF mellom møtene i Representantskapet være bindeledd mellom Forbundet og
Områdeklubbene
· avholde rådgivende drøftingsmøter med lederne i Områdeklubbene.
· forberede RS-møtet i henhold til lovverket
· behandle og gi innstilling i saker som legges fram for RS
· innstille til RS om opprettelse eventuelt oppløsning av klubber
· oppnevne utvalg og komitéer for særlige saker eller saksområder
· fastsette regler, bestemmelser og instrukser for disse
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· bevilge innenfor budsjetterte rammer bidrag til samarbeidende klubber, utvalg eller
enkeltpersoner for løsning av spesielle oppgaver
· forelegge saker for Lov- og Kontrollkomiteen
· ansette funksjonærer og utarbeide instruks for disse
· treffe beslutning i saker som ikke etter lovene eller vedtak i RS tilligger RS eller RSkomiteene
· Fra Forbundsstyrets møter skal det føres protokoll. Utskrift sendes
Områdeklubbene, Lov- og Kontrollkomiteen og Revisorene og
medlemsbladet Elghunden eller til andre FS beslutter.
· Forbundsstyret er ansvarlig overfor og rapporterer til Representantskapet.
Forbundsstyrets behandling
Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år. Disse må også da ha sjølstendige budsjett/regnskap vedtatt av
RS. Det er også kun områdeklubbene og FS som har innstillingsrett til RS.
RS avviser saken, da disse utvalgene ligger til forbundsstyret som fagkomitéer.
Komitéer og utvalg er noe av forbundsstyrets viktigste arbeidsredskap i driften av Norske
Elghundklubbers forbund og bidrar til å ivareta våre elghund raser på best mulig måte.
Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år.

FS sitt forslag til vedtak:
RS avviser saken.

Sak 11.17.16 Østerdalen EHK
Forslag til lovendring: Bandhund- og løshund komitéen skal velges på RS.
Forslag:
- §5-2 punkt 6 endres til
o oppnevne utvalg og komitéer for særlige saker eller saksområder, med unntak av
bandhund- og løshund komitéen som skal velges av RS.
o Merknad: Dette er konsekvens for valgkomiteens oppgave.
- §3-5 punkt 11 får nye kulepunkter
o Løshund komitéen velges med leder og 3 komitémedlemmer. Alle velges for 2 år
o Bandhund komitéen velges med leder og 3 medlemmer. Alle velges for 2 år
o Merknad: Første år velges 2 av medlemmene kun for ett år

Forbundsstyrets behandling
Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år. Disse må også da ha sjølstendige budsjett/regnskap vedtatt av
RS. Det er også kun områdeklubbene og FS som har innstillingsrett til RS.
RS avviser saken, da disse utvalgene ligger til forbundsstyret som fagkomitéer.
Komitéer og utvalg er noe av forbundsstyrets viktigste arbeidsredskap i driften av Norske
Elghundklubbers forbund og bidrar til å ivareta våre elghund raser på best mulig måte.
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Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år.
.
Forslag til vedtak:
RS avviser saken

Sak 11.18.16 Telemark EHK
Valg av representanter til råd og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret (FS)
Gjennom flere år har vi nå sett at det er liten utskifting av representanter i utvalg oppnevnt av FS
eller det i enkelte utvalg utskifting flere ganger i året.
Dette kan for det enkelte medlem ses på som en utfordring som det burde være mulig å gjøre noe
med.
Det er tre gode grunner til å se på dette.
For det første sitter det utrolig mye kompetanse rundt i landet. Med 6.000 medlemmer burde det
være mulig å finne kompetente representanter til de utvalg som er nedsatt av FS uten å måtte ha
gjengangere år etter år.
Den andre grunnen er at det vil bli mer stabilitet i utvalgene. Det synes som mindre uenigheter i
utvalgene fører til raske skifter og representanter som trekker seg fra sine verv. Ved et valg på RS må
disse, på godt og vondt, sitte minst til neste RS
Den tredje grunnen er at vi tror det vil føre til et større engasjement ute blant medlemmene. Det blir
ikke så lang avstand fra de enkelte utvalg og til hvert enkelt medlem. Det vil også føre til at
opplevelsen for den enkelte vil være at disse er demokratisk valgte representanter som gjør en jobb
for medlemmene.
Som et forslag til løsning kan tenkes at FS utpeker en representant, mens RS velger leder og
resterende representanter. Dersom det ikke kommer nok forslag på representanter peker FS ut de
som måtte mangle.
Utvalgene det tenkes på er: Ungdomsutvalg, løshund komité, bandhundkomite, datautvalg,
avlsutvalg for alle raser, ettersøksutvalg, eksteriørdommerkomite, nordisk elghundunion og
eventuelt andre komiteer etter behov. Dersom en komite må opprettes midt i en «valgperiode, kan
FS utnevne denne for det første året.
Representanter der det er naturlig at noen fra styret sitter f.eks NKK velger FS fritt blant sine
medlemmer

Forslag fra TEHK:
TEHK foreslår at det nedsettes en komite bestående av medlemmer fra 3 klubber pluss et medlem
fra FS. Saken konsekvens utredes og utvalget legger fram innstilling til eventuelle vedtekts endring
for RS 2017.
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Forbundsstyrets behandling
Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år. Disse må også da ha sjølstendige budsjett/regnskap vedtatt av
RS. Det er også kun områdeklubbene og FS som har innstillingsrett til RS.
RS avviser saken, da disse utvalgene ligger til forbundsstyret som fagkomitéer.
Komitéer og utvalg er noe av forbundsstyrets viktigste arbeidsredskap i driften av Norske
Elghundklubbers forbund og bidrar til å ivareta våre elghund raser på best mulig måte.
Alle komiteer unntatt lov og kontrollkomite og valgkomite rapporterer til FS som er overordnet disse
komiteene. Dersom disse komiteene skal velges på RS blir disse komiteene sjølstendige komiteer som
kun rapporterer til RS en gang pr. år.
Forslaget fra Telemark er ivaretatt gjennom vedtak i RS.sak 11.11.14 Funksjonstid i råd og utvalg.
Forslag til vedtak:
RS avviser saken.

Sak 11.19.16 Telemark EHK
Økonomisituasjonen i FS
Økonomi er bestandig en krevende sak, og ikke minst i den situasjonen vi har havnet i nå.
Men tanke på de konflikter vi har i elghund Norge i dag, tror vi det er særdeles viktig med full
åpenhet rundt det meste. Dette gjelder også FS sin økonomi, og hva midlene er brukt til.
Spesielt viktig er det å få avkreftet eller bekreftet alle de ryktene som svirrer rundt og som hele tiden
skaper mye unødvendig støy og diskusjoner.
TEHK vil derfor på det sterkeste oppfordre FS til å fremlegg en oversikt, i tillegg til regnskapet, som
spesifiserer de største påløpende kostnader.
Vi tror åpenhet rundt dette er helt avgjørende for at vi skal klare å lage ro i rekkene igjen.
Forslagsstiller: Styret i Telemark EHK
Forbundsstyrets behandling
Det vises til avlagt regnskap med dertil hørende noter som gir et riktig bilde av den økonomiske
situasjonen. For øvrig henvises det til Lov og Kontroll komiteen.
Forslag til vedtak:
RS avviser saken.

Sak 11.20.16 Telemark EHK
«Disiplinærsaken»- Innsikt og informasjon
Bakgrunn:
Høsten 2015 ble flere tillitsvalgte i vår organisasjon anmeldt til NKK’s disiplinær komite (DK).
Bakgrunnen for anmeldelsen var en artikkel i bladet Elghunden. I januar kom DK med sin uttalelse.
Det har i hele denne perioden versert mye prat om saken, både sant og usant. Man kan være enig
eller uenig i anmeldelsen, men mye av praten dreier seg om våre retningslinjer ble fulgt i denne
saken.
Er saken behandlet i FS?
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Har DK fulgt sine retningslinjer?
Dette er spørsmål som stadig dukker opp og må besvares før vi kan legge saken bak oss. Hverken FS
eller DK ser ut til å ønske å kommentere saken offentlig med henhold på saksgang. Dette bør være
lett å gjøre noe med. En uttalelse fra FS og DK vil hele Elghund Norge tjene på.
En stor frivillig organisasjon som vår er helt avhengig av åpenhet. Holdes saker tilbake for
medlemmene, bevisst eller ubevisst, vil man begynne å spekulere i sannheten. Dersom våre
medlemmer føler at FS holder tilbake opplysninger, vil man aldri helt kunne stole på FS. Dette vil
skade vår organisasjon og derfor er åpenhet i alle saker så viktig.
Denne sak har vært en urimelig stor belastning for de personene det gjelder, og de klubber de
tilhører, og derfor vil vi ha denne sak opp på årets RS 2016.
Forslag til vedtak fra Telemark EHK:
Styret i TEHK ønsker at hele Lov og kontrollkomiteen skal få fullt innsyn i hele denne sak, og at det
videre blir informert om dette under RS 2016. Er loven fulgt av FS og de klubber som sendte denne
sak over til NKK’s disiplinærkomite?
Forbundsstyrets behandling
Saken
Forbundsstyrets befatning med denne saken er lagt inn som en sak i siste nummer av medlemsbladet
«Elghunden». Utover denne informasjonen har ikke FS mer å legge til i saken.
Lov- og kontrollkomiteen har fått oversendt saken fra Telemark EHK, og står selv fritt til å
kommentere denne.
Artikkel Elghunden:

INFO FRA FS-"DISIPLINÆRSAKEN"
Forbundsstyret (FS) viser til den mye omtalte "Disiplinærsaken" som altså hadde sin bakgrunn i
reportasjen om løshund-avl her i "Elghunden".
FS har tidligere sagt at vi har ansett oss som ferdig med denne saken, men på oppfordring følger her
en enkel oppsummering av saken ut fra vårt ståsted.
En gruppe aktive medlemmer la altså ut en reportasje om løshund-avl i "Elghunden" våren 2015. Her
var hovedfokuset rettet mot sammenligninger mellom Norsk og Finsk avl, prøveresultater osv.
Når bladet var til korrekturlesing hadde FS tilgang til artikkelen. Det var ikke tid til noen grundig
gjennomgang av fakta, og det var da heller ikke hverken ønskelig eller innenfor den praksisen vi har
med vårt medlemsblad.
FS har altså IKKE drevet noe form for sensur, men vi påpekte noen fakta-feil om antall
dommere/overdommere i Finland og at et avsnitt i reportasjen var uheldig i forhold til en pågående
rettstvist. Begge deler ble endret i samråd mellom redaktør og artikkelforfatter.
Når artikkelen kom på trykk ble det selvsagt bedre tid til å gå gjennom artikkelen. FS har IKKE
motsagt hele artikkelen slik enkelte fremstiller det. Tvert om, FS mener det er bra med faglige
meningsutvekslinger. Det er slike debatter som etterhvert munner ut i de veivalg vårt
medlemsdemokrati må gjøre. Vi har altså ikke uttalt oss om det faglige innholdet. Men i reportasjen
kommer det frem endel påstander, feiltolkinger og feilsitater både om hvordan organisasjonen
drives, hva enkeltpersoner og utvalg mener eller skal ha sagt. I tillegg kom det påstander om "bevisst
propaganda for Finsk avl" og en meget uheldig og feil beskrivelse/tolking av hvordan Finland
gjennomfører sine jaktprøver. I en tid da vi har et meget godt samarbeid mellom alle de tre Nordiske
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landene, så var ikke dette noe godt innspill i debatten. Vi har i ettertid fått reaksjoner fra både
Sverige og Finland på dette.
Siden disse påstandene ble fremført i vårt medlemsblad, var FS nødt til å dementere disse tingene,
og et enstemmig FS stilte seg bak det som ble lagt ut på forbundets hjemmeside. Her ble det tatt
avstand fra de påstandene i artikkelen som vi fant uheldige og var feilaktige. Det ble samtid sagt at FS
IKKE hadde tatt stilling til reportasjens øvrige innhold.
Så har altså tre områdeklubber sendt en klage til NKK (disiplinærkomiteen) basert på noen av de
samme tingene som FS alt hadde bemerket.
Når FS ble gjort oppmerksom på dette, ble klubbene sterkt frarådet å sende dette, nettopp for å
skape ro i forbundet.
Klagen ble likevel sendt, og den ble sendt "tjenestevei", det vil si gjennom NEKF/FS. FS har IKKE
realitetsbehandlet klagen. Det er derfor helt feil å si at FS støtter klagen.
Siden FS allerede hadde uttalt seg om noe av disse tingene, så ble det feil av oss å kommentere
dette.
Saken ble derfor oversendt NKK med denne begrunnelse og med aktuelle skriverier som vedlegg.
NKK har ikke hatt merknader til dette og saken er tatt opp til behandling i Disiplinærkomiteen.
Vedtak i komiteen og begrunnelse for dette er sendt partene tidlig i januar.
I begrunnelsen for vedtaket går det klart frem at en samlet komite mener saken ligger i "gråsonen",
men vedtaket (fra flertallet i komiteen) avviser saken. Det vil si at de ikke finner uttalelsene i
artikkelen som noe overtramp på etiske retningslinjer. Samtidig oppfordrer de alle parter til å tenke
nøye gjennom hva som skrives og hvilke konsekvenser dette kan medføre.
FS oppfordrer begge parter til å ta vedtaket i komiteen til etterretning og legge denne ballen død.
Elghund-Norge har nok utfordringer om en ikke skal ha slike saker gående i tillegg. FS ber også alle
parter om å skille mellom aktuelle saker og ikke skape unødige koalisjoner som enten er prinsipielt
enig eller prinsipielt uenig med gjeldende "politikk". I en god demokratisk ånd så handler det om å
finne gode løsninger fra sak til sak.
Forbundsstyret.
Forslag til vedtak:
RS avviser saken, da NEKF ikke er part i saken.

Sak 11.21.16 Østerdalen EHK
ØEHK ønsker at det skal skrives referat fra alle møter i regi av forbundet.

-

Alle møter i regi av elghundforbundet, både fra komitéer, utvalg, undergrupper og
Nordisk Elghundunion, må ha skriftlig dokumentasjon fra møtene (referat), som
legges ut på forbundets hjemmeside.

Forbundsstyrets behandling:
FS støtter ikke forslaget slik det foreligger. Det er allerede praktisert at komiteene lager
skriftlige møtereferater som oversendes FS. FS behandler disse referatene på sine
styremøter. Da mange av sakene komiteene jobber med er til behandling eller på høring i
organisasjonen og således ikke ferdigbehandlet. Sakene blir derfor endelig behandlet av FS
og oversendt til klubbene og lagt ut på hjemmesiden m.m., Det vil derfor ikke være riktig å
legge ut interne saksdokumenter slik at alle har innsynsmuligheter i saker som ikke er
ferdigbehandlet.
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Forslag til vedtak
Saken avvises. FS legger ut referater og andre saker fra komiteer og utvalg når disse er
ferdigbehandlet. FS har også opprettet en egen Facebookside som vil legge ut link til
hjemmesiden når det er ny informasjon tilgjengelig.

Sak 12 Valg
Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til RS 2016

VALG
FORBUNDSSTYRET:
Leder 1 år
Kjell Arild Haugen
Aust-Agder Elghundklubb

FORSLAGSTILLER
Hadeland EHK
Hedmark EHK
Gudbrandsdalen EHK
Follo og Østfold EHK
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Vestoppland EHK

På valg, tar ikke gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
FORBUNDSSTYRET:
Nestleder 2 år
Kjell Kruke
Gudbrandsdal Elghundklubb
Ikke på valg (på valg 2017)
Valgkomitéen foreslår:
VALG
FORSLAGSTILLER
Hadeland EHK
FORBUNDSSTYRET:
Hedmark EHK
Styremedlem 2 år
Knut Juvet
Gudbrandsdalen EHK
Follo og Østfold EHK
Buskerud Elghundklubb
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Vestoppland EHK
På valg, tar ikke gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
FORBUNDSSTYRET:
Gudbrandsdalen EHK
Styremedlem 2 år
Eivind Haugseth
Follo og Østfold EHK
Østerdal Elghundklubb
Aust-Agder Elghundklubb

KANDIDATER
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Knut J. Herland, Follo og Østfold EHK
Lars Anton Steinsholt, Vestfold EHK
Lars Anton Steinsholt, Vestfold EHK

KANDIDATER

KANDIDATER
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Jostein Dahle, Nord-Trøndelag EHK
Øyvind Breen, Oslo Område EHK
Øyvind Breen, Oslo Område EHK

KANDIDATER
Eivind Haugseth, Østerdalen EHK
Eivind Haugseth, Østerdalen EHK
Eivind Haugseth, Østerdalen EHK
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Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Eivind Haugseth, Østerdalen EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
Hadeland EHK
FORBUNDSSTYRET:
Hedmark EHK
Styremedlem 2 år (1 år rest)
Knut J. Herland
Gudbrandsdalen EHK
Follo og Østfold Elghundklubb
Follo og Østfold EHK
Aust-Agder Elghundklubb
Troms EHK
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
Ikke på valg (på valg 2017)
Valgkomitéen foreslår: Helge Jakobsen, Troms EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
Hadeland EHK
FORBUNDSSTYRET:
Hedmark EHK
1. varamedlem 1 år
Jostein Dahle
Follo og Østfold EHK
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius
VALG Olaussen, Hedmark EHK FORSLAGSTILLER
Hadeland EHK
FORBUNDSSTYRET:
Hedmark EHK
2. varamedlem 1 år
Lars Anton Steinsholt
Aust-Agder Elghundklubb
Vestfold EHK
Follo og Østfold EHK
Vest-Agder EHK
Gudbrandsdalen EHK
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Cato Flatner, Oslo Området EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Arne Sandin
Hadeland Elghundklubb
Ikke på valg (på valg 2017)
Valgkomitéen foreslår
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Torkild H. Mosebø
Telemark EHK
Ikke på valg, (på valg 2018)
gjenvalg
Valgkomitéen foreslår:
VALG
FORSLAGSTILLER

Eivind Haugseth, Østerdalen EHK
Eivind Haugseth, Østerdalen EHK

KANDIDATER
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK
Helge Jakobsen, Troms EHK

KANDIDATER
Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK

KANDIDATER
Cato Flatner, Oslo Området EHK
Cato Flatner, Oslo Området EHK
Cato Flatner, Oslo Området EHK
Cato Flatner, Oslo Området EHK
Cato Flatner, Oslo Området EHK
Marius Olaussen, Hedmark EHK

KANDIDATER

KANDIDATER

KANDIDATER
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LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN: Hadeland EHK
Follo og Østfold EHK
1 medlem 3 år
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag EHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Knut Thoresen
Vestoppland EHK
Vestfold Elghundklubb
Vestfold
På valg, tar ikke gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
1 varamedlem 1 år
Follo og Østfold EHK
Sør-Trøndelag EHK
Johan Stene
Sør-Trøndelag Elghundklubb
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Jan Arne Berdal, Sør-Trøndelag EHK

Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Tore Bjørklund, Vestoppland EHK
Tore Bjørklund, Vestoppland EHK
Per Egge, Vestoppland EHK

VALG

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER
Erland Nordby, Hedmark EHK
Jan Arne Berdal, Sør-Trøndelag EHK

LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN: Hadeland EHK
Follo og Østfold EHK
Leder 1 år
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag EHK
Telemark EHK
Arne Sandin
Jotunfjell Fjordane EHK
På valg, tar ikke gjenvalg
Valgkomitén foreslår: Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Ivar Tørresdal
Østerdal Elghundklubb
Ikke på valg (på valg 2017)
Valgkomitén foreslår

Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Johan Stokkeland, Follo og Østfold EHK
Torkild H. Mosebø, Telemark EHK
Torkild H. Mosebø, Telemark EHK

VALG
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Bjørn Ivar Krabbesund
Aust Agder EHK
Ikke på valg (på valg 2018)
Valgkomitén foreslår:
VALG
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Kolbjørn Thun
Nord-Trøndelag Elghundklubb

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

Gudbrandsdalen EHK
Follo og Østfold EHK
Aust-Agder Elghundklubb

Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK
Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK
Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK

KANDIDATER

80

Vest-Agder EHK
Nord-Trøndelag EHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Vestoppland EHK
Vestfold EHK
På valg, kan ikke gjenvelges
Valgkomitéen foreslår: Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
VALGKOMITÉEN:
Aust-Agder Elghundklubb
1 varamedlem 1 år
Troms EHK
Marius Olaussen
Vest-Agder EHK
Hedmark Elghundklubb
Nord-Trøndelag EHK
Follo og Østfold EHK
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Ole Agnar Nordmo, Troms EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
REVISOR:
Revisor for 1 år
Ernst & Young AS
På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Autorisert Regnskapsfirma
VALG
RS-ORDFØRER:
RS-ordfører for 2016/2017
Ivar Horrigmo
Telemark EHK

Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK
Ole Anders Stenby, Oslo Området EHK
Solveig Haugan Jonsen, Vestfold EHK
Solveig Haugan Jonsen, Vestfold EHK
Solveig Haugan Jonsen, Vestfold EHK

KANDIDATER
Ole Agnar Nordmo, Troms EHK
Ole Agnar Nordmo, Troms EHK
Ole Agnar Nordmo, Troms EHK
Ole Agnar Nordmo, Troms EHK
Vidar Nyhus, Buskerud EHK

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

Follo og Østfold EHK
Aust-Agder Elghundklubb
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Vest-Agder EHK
Vestoppland EHK

Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Erik S. Winther, Gudbrandsdalen EHK

På valg, tar gjenvalg
Valgkomitéen foreslår: Ivar Horrigmo, Telemark EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
RS-VISEORDFØRER:
RS-viseordfører for 2016/2017 Follo og Østfold EHK
Aust-Agder Elghundklubb
Stein Briskeby
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Hadeland Elghundklubb
Vest-Agder EHK
På valg, tar ikke gjenvalg
Valgkomitén foreslår: Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
REPRESENTANTER TIL NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 2016:
Vestoppland EHK
Valgkomitéen foreslår: FS får myndighet til å utpeke delegater.
VALG
FORSLAGSTILLER
STYRETS HONORARER I 2016:
Valgkomitéen foreslår:

KANDIDATER
Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK
Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK
Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK
Frank Christiansen, Nord-Trøndelag EHK

KANDIDATER
Leder NEKF

KANDIDATER
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Leder: Kr. 10.000,Nestleder: Kr. 5.000,I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1.500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av Forbundsstyret.
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