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TIL REPRESENTANTENE
I henhold til gjeldende lover for Norske Elghundklubbers Forbund
innkalles de valgte representanter til det;
42. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEKF
LØRDAG 27. APRIL 2019 KL 09.00
Scandic Hell, Stjørdal
DAGSORDEN – SAKSLISTE:
1. Godkjenning av representantenes fullmakter (Fullmaktskomitee: Eivind Haugseth og Iver Trøyte)
Delegatliste enstemmig vedtatt
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes
3. Godkjenning av saksliste
Kommentarer:
37 – Nils Olav Stokke
Sakslisten godkjennes
4. 4.1
Valg av protokollførere Forbundssekretær Elin Elg Trøen
4.2
Valg av tellekorps Bjørn Ivar Krabbesund, Cato Flatner og Sten Svarliaunet.
5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen Bjørnar Sørbøen og Kai Ingebrigtsen
6. Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
7. Forbundsstyrets årsberetning for 2018
8. Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2018
9. Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2020
10. Forbundsstyrets budsjett for 2020, og nedbetaling av lån områdeklubbene
11. Innkomne saker
11.1. Telemark EHK, Intensivering av arbeid med Hitta Älghund.
11.2. Telemark EHK, Like påmeldingsavgifter uavhengig av klubb.
11.3. Telemark EHK, Oppfølging av tidligere RS vedtak.
11.4. Telemark EHK, Oppfølging av RS-vedtak i tidligere RS-sak 11.4.16.
11.5. Aust Agder EHK, Aktivitetsområdet etter fylkessammenslåing.
11.6. Gudbrandsdal EHK, Gentesting av elghundrasene.
11.7. Østerdalen EHK, Uttaksregler Norsk Mesterskap.
11.8. Østerdalen EHK, Uttaksregler Norsk og Nordisk Mesterskap – ALDER.
11.9. Østerdalen EHK, Unghundprøve løshund.
11.10. Vest Agder EHK, FS setter ned en komite som i løpet av 2019 fremskaffer et
grunnlag som RS i 2020 kan gjøre nye vedtak om regler og bestemmelser for
norske jaktchampionatet.
11.11. Vest Agder EHK, På et tidligere RS ble det vedtatt å arbeide mot et unghund
championat.
11.12. Telemark EHK, Hedersbevisningen «Årets Oppdretter» gjeninnføres.
11.13. Telemark EHK, Inngåelse av avtaler med kommersielle aktører.
11.14. Telemark EHK, Endring av andel kontingent Norske Elghundklubbers Forbund.
11.15. Forbundsstyret, Jaktprøveregler Villsvin.
11.16. Forbundsstyret, HD-problematikken på NEG og NES.
12. Valg
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Sak 6 Lov og kontroll komitéens erklæring

LOV OG KONTROLLKOMITTEENS ERKLÆRING TIL RS 2019

Lov- og kontroll komiteen har i 2018 bestått av Øystein Lindteigen, Johan Stokkeland og formann John Tomas
Homme.
LKK hadde etter RS 2018 kontakt pr mail og telefon hvor formannen informerte om valget og tanker rundt
arbeidet gjennom året.
På grunn av stor geografisk avstand mellom medlemmene, har vi valgt og ikke bruke tid og penger på å samle
komiteen før det eventuelt kom inn konkrete saker. Det har vært et rolig år med få henvendelser til LKK fra
medlemmene. Vi har gjennom året vært holdt løpende orientert om aktuelle saker fra forbundsstyret ved Jostein Dahle, både gjennom mail og telefon.
Komiteen har samtidig etter beste evne gjennom året, holdt løpende kontroll med NEKF`s totale virksomhet.
Vi er av den oppfatning at Norske Elghund klubbers Forbund drives på en god måte, og at
§ 1-2 i vårt lovverk blir godt ivaretatt.
NEKF har til formål:
- å arbeide for ansvarlig hundehold
- å arbeide for utvikling og forbedring av elghund-rasene, særlig de norske
- å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse
Vi er kjent med at det i innværende år har kommet rettsavgjørelser hvor NEKF har vært involvert, og at forbundet har foretatt disiplinærforføyninger mot egne medlemmer. Når LKK tross dette har hatt få henvendelser det siste året ses det på som et sunt tegn for forbundet.

Iveland 15. april 2019

John Tomas Homme
sign

Øystein Lindteigen
sign

Johan Stokkeland
sign

Følgende hadde ordet:
Ingen
RS tar Lov- og Kontrollkomiteens erklæring til etterretning
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SAK 7 Årsmeldinger 2018
Årsmelding Norske Elghundklubbers Forbund 2018
Forbundsstyrets årsmelding
Norske Elghundklubbers forbundsstyre valgt på RS 2018 har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jan Helge Nordby
Marius Olaussen
Anders Nyhuus
Jostein Dahle
Helge Jakobsen

Gudbrandsdal EHK
Hedmark EHK
Buskerud EHK
Nord Trøndelag EHK
Troms EHK

1. Vara
2. Vara

Karen M Lunder
Esten Vingelen

Hadeland EHK
Østerdalen EHK

Medlemstall pr. 31.12.17 var totalt 5938
Medlemstall pr. 31.12.18 var totalt 5963
Dette gir en gledelig økning i medlemstallet.
Det er avholdt 6 forbundsstyremøter i perioden. I tillegg har det blitt holdt løpende kontakt på telefon og epost gjennom hele året. Forbundsstyret (FS) har behandlet 43 ordinære saker i løpet av året. Alle styrereferater er sendt ut til områdeklubbene og er samtidig også lagt ut på forbundets hjemmeside.
I forbindelse med nytt lovverk i Norsk Kennel Klub (NKK), Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) og områdeklubbene, har vi i tråd med de nye lovene behandlet noen saker for brudd på lovenes § 7 - disiplinærsaker.
Dette er saker som tidligere ble behandlet av disiplinærorganene i NKK, men som etter de nye lovene nå skal
behandles ”på lavest mulig nivå”. For at områdeklubbene skal ha oversikt over hvem som til enhver tid er
underlagt disiplinære reaksjoner, har FS utarbeidet ei såkalt «disiplinærliste» som distribueres løpende til områdeklubbenes ledere, RS ordførere og Lov og Kontroll komiteen. Disiplinærsaker som er behandlet av områdeklubbene er også inntatt på disiplinærlisten.
NEKF er representert både i Hovedstyret, Jakthundkomiteen og Valgkomiteen i NKK. NEKF har deltatt på RS
og i flere arbeidsgrupper i NKK gjennom året.

Komiteer og utvalg
I etterkant av RS 2018 ble komiteer og utvalg gjennomgått på tradisjonelt vis, og det ble foretatt enkelte naturlige endringer i sammensetningen i noen av komiteene og utvalgene. Forbundsstyret har hatt en utfordring med å finne kandidater til avlsutvalget for NEG. På slutten av 2018 lykkes vi endelig med å få på plass et
nytt avlsutvalg for NEG. Det er også nedsatt et helt nytt utvalg i 2018 - utvalg for rekruttering. Dette utvalget
skal ha fokus på aktiviteter for å opprettholde og øke medlemsmassen i områdeklubbene.
Komiteer og utvalg har etter vår oppfatning gjort en meget god jobb i året som har gått. FS har brukt komiteer og utvalg som saksbehandlere og ekspertise innen sine fagfelt, og dette har etter vårt syn fungert meget
bra. Forbundsstyret retter en stor takk til alle for verdifull innsats!
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Ettersøk
NKK har hatt vedtatt nytt konkurransespor for blodspor - Elitespor. Det er også vedtatt nye championatregler
for Viltspor Champion. Våre områdeklubber med sine dommere er en svært viktig bidragsyter i arbeidet med
å få nok godkjente ettersøkshunder.
Nordisk samarbeid
RS har gjennom flere vedtak gitt klare føringer om at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres og videreutvikles. Det er gjennomført 2 møter i Nordisk Älg Union i 2018. Det første var et møte i Stockholm i februar
2018. Det andre var i Norge i forbindelse med nordisk mesterskap 2018. Arbeidet med felles database er det
viktigste temaet som er behandlet i 2018. Norge har levert alle nødvendige data til den felles databasen "Nordisk Elghund”. Det er også avtalt en omforent ramme for den kommende evalueringen av jaktprøvereglene.
Fagkomiteene i NEKF vil få en svært viktig rolle i evalueringsarbeidet.
NPP
Prøveregistreringsprogrammet Nordisk Prøve Program (NPP) har fått noen nye funksjoner for løshundprøver i
2018. NPP har så langt løst våre behov for registrering av jaktprøver på en tilstrekkelig måte, men programmet har sine opplagte svakheter. Det er derfor igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for et mer moderne og fremtidsrettet prøveregistreringsprogram. FS vil ha fokus på økonomi og brukergrensesnittet i valg
av en ny løsning.
Arrangementer
Gudbrandsdalen EHK arrangerte NM for løshund i 2018. Base for arrangementet var Nermo Hotel i Øyer. NM
ble avholdt den 16 og 17. oktober. Det stilte 25 ekvipasjer til start og Norgesmester 2018 ble NJ(L)CH Tømmerkoias Bass NO46614/16 med eier Lars Johan Skjeggedal. Vi gratulerer vinner deltakere med svart gode
prestasjoner! Takk til Gudbrandsdal EHK for et prikkfritt gjennomført arrangement.
Forbundet arrangerte også nordisk mesterskap både for bandhund og løshund i 2018. Nord-Trøndelag EHK
var tekniske arrangør for begge mesterskapene. Base for nordisk mesterskap bandhund var Austkilen Gjestegård i Stjørdal. Holand Gjestegård i Lierne kommune var base for løshundmesterskapet. Vinner av nordisk
mesterskap bandhund ble Tjelderåsen’s Vv Heidi med eier Noralf Torhjul (Norge). Nordisk mester løshund ble
Illansuu Kustaa med eier Hannu Petäjäjärvi (Finland). Vi gratulerer vinnere og deltakere med strålende prestasjoner i skogen! Vi retter også en stor takk til Nord-Trøndelag EHK for flott gjennomføring av begge arrangementene.
Økonomi
Forbundsstyret har også i år hatt sterkt fokus på økonomi og har videreført stramme rapporteringsrutiner for
å ivareta en god økonomisk kontroll på en best mulig måte. NEKF har gjennomført nedbetaling av lån i samsvar med låneavtalene med områdeklubbene.
Regnskapet viser en tilfredsstillende økonomisk utvikling som gir oss et nødvendig handlingsrom i tida som
kommer. Det er allikevel helt nødvendig å sikre en inntektsutvikling som minst tilsvarer den alminnelige
lønns- og prisveksten i årene som kommer. Det er et betydelig fremtidig behov for effektivisering og modernisering av alle deler av forbundets og områdeklubbenes virksomhet de neste årene. God økonomi og kapital til
nødvendige investeringer i gode systemer for raseforvaltning og effektiv drift av aktivitetene blir svært viktig i
årene som ligger foran oss.
Administrasjonen
NEKF har ansatt forbundssekretær i 50 % stilling fra 1. februar 2019. Elin Elg Trøen har hjemmekontor i Rendalen. Forbundssekretæren vil ha ansvar for Elghunden, annonsesalg og ordinære sekretær- oppgaver i forbundet. I perioden fra 2016 til 2019 er det forbundsstyremedlem Jostein Dahle som har utført de aller nødvendigste sekretæroppgavene i NEKF.
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Det er SMN Regnskap som fører regnskapet.
Forbundsstyret har også byttet bankforbindelse fra DNB til Sparebank1.

Oppfølging av RS vedtak
Forbundsstyret har etter beste evne fulgt opp alle vedtak og føringer fra RS gjennom året.
RS sak 11/2017 - HD-problematikken på NEG og NES” kommer nå opp til behandling på RS 2019.
Forbundsstyret takker alle i organisasjonen for innsatsen og engasjementet i året som har gått.

Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret

Øyer, 25. mars 2019

Jan Helge Nordby

Marius Olaussen

Jostein Dahle

Anders Nyhuus

Helge Jakobsen

Kommentarer:
31 Eivind Haugseth
FS medlem Jostein Dahle
4 Endre A Stakkerud
Leder FS Jan Helge Norby
54 Leif Einar Olsen
Leder FS Jan Helge Norby

Årsmelding Løshund-komiteen 2018
Løshund-komiteen i Norske Elghundklubbers Forbund har for 2018 bestått av:
Kjell Arild Haugen, leder (Aust-Agder EHK)
Kjetil Skjærbekk (Hedmark EHK) / Jan Lien (Gudbrandsdal EHK)
Halvor Loftsgarden (Telemark EHK)
Løshund-komiteen har gjennomført 2 møter, i tillegg til endel kommunikasjon via e-post og telefonsamtaler.
Jaktprøvereglene står fortsatt uendret, og det er ikke foretatt endringer eller spesielle presiseringer. Regelverket står på egne ben, og det er kun foretatt avklaringer dersom det oppstår tvilstilfeller vedrørende tolkinger. I forkant av prøvesesongen ble det sendt ut enkelte forklaringer og definisjoner på vanlige begrep,
som for eksempel definisjon av støkking, ganglos, gjentak og elgkontakt. Disse definisjonene er også bygd inn
i det gjeldende dommerkompendiet.
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Det har ikke vært organisert dommerkurs fra Forbundet siste sesong, men flere klubber har avholdt både
oppfriskings-kurs og autorisasjons-kurs for nye dommere. Løshund-komiteens medlemmer har bidratt så
langt det har vært ønskelig.
Løshund-komiteens oppfatning er at det gjeldende regelverket og bruk av skogskort er blitt bedre og bedre
innarbeidet, og at det nå dømmes ganske likt i alle klubber. Det vil likevel være behov for mer kursing på
dommernivå, og etter Løshund-komiteens mening er det en utfordring at det er veldig mange dommere som
dømmer for få prøver for å få dette skikkelig under huden.
Fra 2017 har både Finland, Sverige og Norge dømt etter tilnærmet samme regelverk. Reglene er av Nordisk
Elghundunion (NÄU) blitt godkjent for å være så like at de kan oppfattes som felles regelverk.
Det vil likevel være behov for å samkjøre regelverket ytterligere, og prosedyre for dette er på agendaen i NÄU
slik at det vil være klart før neste evaluering. Løshund-komiteen har laget et forslag på hvordan en slik prosess bør gjennomføres. Det er her viktig at alle områdeklubber blir tatt med på høringer både i forkant og underveis i prosessen. Samtidig er det viktig å presisere at målsettingen denne gangen må være at de Nordiske
prøvereglene blir enda mer identiske i de tre landene, og da blir det selvsagt en prosess der det er snakk om å
«ta og gi» hos for alle parter.
RS 2021 må vedta justerte regler, og de vil bli tatt i bruk fra høsten 2022.
Jaktprøvereglene fungerer altså ganske bra, men det registreres en god del feil og unødige problemer med
bruk av DogWeb Arra og godkjenning/ferdigmelding av prøvene. På dette området må det strammes inn i
mange områdeklubber slik at gjeldende prosedyrer følges, og at hundeeierne får sine protokoller så fort som
mulig etter at prøvene er godkjent i klubben.
I løpet av prøvesesongen har Løshund-komiteen hatt svært få gjøremål utover å veilede og rettlede i regelverket og riktig bruk av dette.
Komiteen har i 2018 ikke uttalt seg i klagesaker vedrørende jaktprøver, og dette tror vi kan begrunnes med at
det i gjeldende regelverk er understreket at det SKAL føres skogskort under prøven, og at skogskortet er selve
fasiten for prøva.
Komiteens medlemmer har vært tilstede og også vært NKK-representanter på både Nordisk Mesterskap og
Norsk Mesterskap for løshund høsten 2018.
Det var Finnene som nærmest gjorde rent bord i Nordisk Mesterskap, og det var Lars Johan Skjeggedal med
Jämthunden Tømmerkoias Bass som ble Norgesmestere. Vi gratulerer både vinner og de andre deltakerne, og
vi takker Nord-Trøndelag og Gudbrandsdal Elghundklubber for flotte arrangement.
Dataprogrammet for registrering av løshund prøver, NPP har fungert meget tilfredsstillende også i 2018 og
alle prøveresultater som er lagt inn i systemet er blitt overført til DogWeb uten tekniske problemer.
Vi har nå inne 6 sesonger med prøveresultater etter de samme jaktprøvereglene, og alle prøver er nå å finne i
«Hitta Älghund». Herfra skal det nå gå greit å ta ut statistikker osv.
Jaktprøvesesongen 2018 har vært veldig bra, mye takket være at vi har hatt været på vår side i store deler av
landet, og at mange klubber har fått utdannet flere dommere, og at disse har bidratt til at flere hunder
kommer på prøve.
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Sesong
Sum startende hunder
Sum 1-dags prøver
Sum 2-dag prøver
Sum skogdager

2018
1090
753
337
1401

2017
804
590
214
995

2016
963
646
317
1228

2015
1126
851
275
1353

2014
1002
745
257
1209

2013
905
643
262
1092

OPPSUMMERING ALLE LØSHUNDPRØVER 2018

Sum 1-dags samla løshund
Premieprosent 1-dags samlet
Sum 1-dags separat løshund
Premieprosent 1-dags separat
Sum alle 1-dags prøver
Premieprosent alle 1-dags prøver
Sum 2-dags samla løshund
Premieprosent 2-dags samlet
Sum 2-dags separat løshund
Premieprosent 2-dags separat
Sum alle 2-dags prøver
Premieprosent alle 2-dags prøver
Sum alle 1-dags prøver
Sum alle 2-dags prøver

1-dags
51
100,0
702
100,0
753
100,0

2-dagers

115
100,0
222
100,0
337
100,0

Antall
1.pr
17
33,3
394
56,1
411
54,6
46
40,0
122
55,0
168
49,9

Antall
2.pr
1
2,0
40
5,7
41
5,4
5
4,3
4
1,8
9
2,7

Antall
3.pr
3
5,9
36
5,1
39
5,2
2
1,7
3
1,4
5
1,5

Antall
0.pr
30
58,8
232
33,0
262
34,8
62
53,9
93
41,9
155
46,0

337

411
168

41
9

39
5

262
155

337
100,0

579
53,1

50
4,6

44
4,0

417
38,3

753

Totalt startende hunder
Premieprosent alle prøver

753
100,0

Totalt hunder på prøve
Totalt skogsdager

1090
1401
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Årsmelding eksteriørdommerkomiteen (EK) 2018
Medlemmer i EK
Eksteriørdommerkomiteen har etter NEKFs RS 28.04.18 bestått av Arild Berget (leder), Marianne Holmli og
Frank Christiansen. Jostein Dahle har vært Forbundsstyrets kontaktperson.
Det har i løpet av året ikke vært avholdt komitemøter.
Eksteriørdommerkonferanse
Siste eksteriørdommerkonferanse for Forbundets raser ble avholdt 11.-12. februar 2017 på Stjørdal. Konferansen har vært en mangeårig tradisjon med avholdelse hvert tredje år. Det ble på denne konferansen tatt
opp spørsmål om å arrangere en felles nordisk (Finland, Sverige og Norge) eksteriørdommerkonferanse, hvilket ble meget godt mottatt. I samarbeid med de finske og svenske elghundklubbene arbeider EK fortsatt med
tilrettelegging av en slik felles nordisk konferanse i 2021, med sted Østersund/Frøsøn. Målsettingen er å legge
grunnen for en felles tolkning av rasestandardene og bedømmelse av elghundrasene.
NEKFs eksteriørdommere og NKK
Forbundet har, ved flere anledninger, sendt NKK en navneoversikt over eksteriørdommere av elghundrasene
som har deltatt ved Forbundets eksteriørdommerkonferanser. Siste gang, etter konferansen i 2017, ble det
sendt en liste på 28 navn, basert på deltakende dommere på eksteriørdommerkonferansene i 2014 og 2017.
Bakgrunnen for dette er EKs oppfatning av viktigheten av at våre eksteriørdommere blir oppdatert og informert om en felles tolkning av rasestandardene og dermed premiesetting av våre raser på utstillingene. Etter
EKs gjennomgang av NKKs utstillinger de 4 siste årene, synes det tydelig at NKK, dessverre, ikke hensyntar
våre anbefalinger om valg av dommere for våre raser. Dette er beklagelig, og EK stiller i den anledning spørsmål om 1) viktigheten av våre eksteriørdommerkonferanser og 2) hvorvidt NKK ikke ønsker å hensynta sin
samarbeidsklubbs (NEKF) arbeid for best mulig bedømmelse av våre raser; herunder de to norske rasene NEG
og NES.
Annet
EK har svart på diverse henvendelser fra utstillere og komiteen har tidvis hatt telefonisk kontakt.

19.02.19
Arild Berget /s/

Marianne Holmli /s/

Frank Christiansen /s/

Årsmelding ettersøksutvalget 2018
Utvalget har i perioden bestått av Knut Aasland, Elin Elg Trøen og Solvar Nordheim med sistnevnte som leder.
Vi har kun hatt kontakt via Mail og har hatt få saker til behandling.
Det kom ut høring på forslag til prøveregler for Norgesmesterskap blodspor. Denne meldt vi videre til forbundsstyre som tok den videre. Vi har fått få andre henvendelser – kun en telefon til leder vedrørende regler
for dommerutdanning.
Ut over denne hadde vi ikke andre saker til behandling. Vi er disponible for flere henvendelser.
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Årsmelding avlsutvalget Norsk Elghund Grå 2018
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har i år bestått av Anders Nyhuus (FS) og Marius Olaussen (FS).
Vi klarte heller ikke i år å få plass et AU NEG, men vi gikk inn i 2019 med den gode nyheten at vi endelig fikk
tak i 3 dyktige karer som ville ta på seg oppdraget.
Det har blitt oppdatert lister, lagt til parringer og vi har hatt noen henvendelser i forhold til parringer og
anbefalinger.
Det er også blitt lagt link fra våre avlslister til Hittaalghund.se siden som har blitt mye bedre i løpet av året.
Det står selvfølgelig igjen endel for å få det til å fungere optimalt, men vi er mye nærmere nå enn vi var ved
nyttår i fjor.
Registrerings tall Norsk Elghund Grå:
Det er i løpet av 2018 født 173 kull, med ialt 769 norskfødte valper. Det er hunder som er nyregistrert inn til
NKK og hunder importert fra Sverige og Finland. I alt gir dette ca 794 registrerte NEG. Dette er en oppgang fra
2017 på 7 stk.

Antall registrerte avkom Norsk Elghund Grå 10 år
1200
1000
800
600
400
200

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall registrerte avkom Norsk Elghund Grå 10 år

Figur 2 Antall avkom Norsk Elghund Grå)

HD:
Avlest: 279 stk. I 2018 (275 i 2017), resultat som følger:

HD 2018:

HD 2017

A: 98 stk. – 35,12%

A – 117 stk. –42,54%

B: 101 stk. – 36,2%

B- 81 stk. –29,45%

C: 64 stk. – 22,93%

C- 53 stk. –19,27%

D: 16 stk. – 5,73%

D – 23 stk. –8,36%
E – 1 stk. –0,36%
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HD Statistikk 2001 – 2018 fordelt på fødselsår

AAR

ANTAVKOM

ANTRONTGET

ANTFRIE

ANTSVAK

ANTMIDD

ANTSTERK

2001

959

361

313

35

8

5

2002

1102

405

357

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

342

298

27

11

6

2007

958

326

281

32

8

5

2008

945

293

259

25

8

1

2009

1107

366

308

42

15

1

2010

958

321

274

39

8

0

2011

976

280

226

42

12

0

2012

980

295

232

46

17

0

2013

904

257

194

44

17

2

2014

890

196

143

41

11

1

2015

870

206

156

33

15

2

2016

940

189

153

32

4

0

2017

787

104

80

15

9

0

2018

767

3

3

0

0

0
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Jaktprøver Løshund

726 prøvestarter 2018 NEG
419
450
400
350
225

300
250
200
150
53

29

100
50
0
1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

Premieringsprosenter NEG 2018
57,71349862
60,0
50,0
30,99173554
40,0
30,0
7,300275482

20,0

3,994490358
10,0
0,0

1.premie

2.premie

3.premie
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Premiefordeling pr årgang NEG 2018
140
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2014 og eldre

Prosentvis premiering pr årgang
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Jaktprøver Bandhund

1.dags bandhundprøver 2018 NEG- 163 stk
72
80
70

41

60
28

50

22

40
30

20
10
0
1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

Premieprosenter alle 1-dags bandhundprøver
NEG2018
42,98658578
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

25,2929198
18,5153224
13,20517202

0
1
1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

som prøver

Antall 1 dags bandhund pr årgang NEG 2018
60
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40
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30
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20
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0
17/18 årgang

16 årgang
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1.dags bandhund premieprosenter 2018 NEG
50,0
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30,0
20,0
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0,0
17/18 årgang
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15 årgang
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14 og eldre årg.
0.premie

2-dagers bandhund 2018 NEG 35 prøver
14
12
10
8
6
4
2
0

17/18 årgang
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16 årgang
2.premie

3.premie

15 og eldre årgang
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Premieprosent 2-dagers bandhund 2018 NEG
100,0
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40,0
20,0
0,0
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1.premie
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15 og eldre årgang
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Utstilling/Eksteriør
Det har vært 1598 hunder utstilt fordelt på 64 utstillinger.
Utfordringer:
Vi har i mange år fokusert mye rundt Hofteledd`s dysplasi (HD), noe som har gått utover mange andre
egenskaper i tillegg til flere hunder med sykdommer.
Sykdommer som Glaukom, talgkuler(fettkuler), Nyresvikt m.m
FS jobber nå sammen med veterinærinsstituttet med å kvalitetsikre gentest for avdekking av nyresvikt.
AU NEG ønkser at flere velger å få sine syke hunder registrert på DogWeb. I stedet for å bare avlive de så er
det veldig nyttig for fremtidig avlsarbeid at dette blir dokumentert så godt som mulig.
NEG er en rase med gjennomgående friske hunder, men det er viktig å prøve å ha fokus på helse.
Vi har i år en veldig viktig sak for våre nasjonale hunder (HD saken).
Der vi skal velge vår fremtidige måte å jobbe videre med HD utviklingen, som vi vet har gått i feil retning selv
om vi har år etter år avlet på hunder med Fri HD-Grad.
Men veien videre har vi ingen fasit på men vi må tenke oss nøye om på hva som er best for rasen Norsk
Elghund Grå.
Vi vil gjerne takke alle som stiller opp på jaktprøver, sporprøver og utstillinger som er med på å videreføre det
flotte avlsarbeidet vi har.

Anders Nyhuus

Marius Olaussen
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Årsmelding avlsutvalget Norsk Elghund Sort 2018
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort er utnevnt av Forbundsstyret NEKF og har i 2018 bestått av:
Leder: Camilla Hartz Repshus
Medlem: Anita Lie
Medlem: Svenn Magnus Runde
Medlem: Knut Olav Mellemsæter
Det er i løpet av året ikke avholdt møter i utvalget, men det har vært hyppig kontakt per telefon, Messenger
og epost. Bruk av dropbox som digitalt arbeidsverktøy er til stor hjelp. Informasjon om AUNES sitt arbeid er
publisert via Elghundforbundet.no, tidsskriftet Elghunden og facebook. Hovedfokuset i 2017 har vært helse,
registrering av arvelige sykdomstilfeller og avlsbredde. AU har videreført og videreutviklet statistikk gjennom
året, godkjent og annonsert kombinasjoner til parring og bistått oppdrettere med parringspartnere. Nye avlshunder har blitt registrert fortløpende gjennom hele året. Utvalget har også jevnlig oppdatert avlshundlistene
for hannhunder og tisper, samt oppdretterliste og valpeliste. Avlsutvalget presenterte på sin facebookside,
alle avlshanner med bilder og opplysninger i form av en julekalender i desember med gode tilbakemeldinger.
Avlsutvalget har i løpet av 2018 utarbeidet en brosjyre med tips og råd til oppdrettere – denne sendes elektronisk ut til de oppdrettere som planlegger parring sammen med forslag til parringsavtale.
AUNES arrangerte i samarbeid med Hordaland Elghundklubb, Svarthundtreff på Voss 19. – 20. mai med rekordstor deltakelse. Svarthundtreffet ble gjennomført med 2 dagers utstilling, avlshund-parade, faglig innhold, premieutdeling og sosialt samvær. I etterkant av treffet ble det produsert en bok om svarthundens historie, avlsstrategi og bildearkiv. Neste Svarthundtreff er allerede under planlegging med base i Oppdal, og i
samarbeid med Sør-Trøndelag Elghundklubb.
AUNES ble oktober supplert med et 4. medlem – Knut Olav Mellemsæter.
I løpet av de 4 siste årene, opplever vi et økende aktivitetsnivå på alle områder for Norsk Elghund Sort; antall
hunder på utstilling, antall prøvedager i skogen, antall hunder på avlshundlistene, antall HD rtg hunder og antall registrerte avkom per år.
Statistikker og materiale i årsmeldingen er hentet fra dogweb – NKK. Utfyllende informasjon er å finne i RAS
dokumentet for Norsk Elghund Sort.
Det vises til RAS dokumentet hvor AUNES prioriterer elementer
i avlsarbeidet i følgende rekkefølge:
1. Helse
2. Gemytt
3. Genetisk bredde
4. Jaktegenskaper
5. Eksteriør
Figuren under viser størrelsesfordelingen på de 3 største elghundrasene i Norge. NES er den minste rasen,
men populasjonen er i en god utvikling med økende deltakelse på både utstillinger og jaktprøver de siste
årene.
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Str fordeling 3 raser: NEG, Jämt og NES

Norsk Elghund Grå

Jämthund

Norsk Elghund Sort

Figur 1 Størrelsesfordeling 3 raser – Kilde NKK

HELSE
AUNES har gjennom 2018 arbeidet med helse og arvelige sykdommer; Arvelig grønn stær (primær glaucom),
HD, juvenil ataxi, overgangsvirvel og epilepsi. Det er igangsatt samarbeid med NMBU og NKK for dette, et prosjekt for å se på arv/gener for spesielt juvenil ataxi, glaucom og overgangsvirvel.
Arvelig grønn stær – primær glaucom
Dette er en øyelidelse som gir økt trykk i øyet, hunden utvikler etterhvert smerter grunnet det høye trykket
og den blir etterhvert blind. Tilstanden er arvelig og har en arvegang som er enkel recessiv.
En gentest for arvelig grønn stær (primær glaucom) ble verifisert for rasen ettervinteren/våren 2017. Et stort
antall av avlshundene er nå testet for arvelig grønn stær/primær glaucom med gentest verifisert ved NMBU,
216 hunder er testet ved utgangen av 2018. AUNES godkjenner kun kombinasjoner til parring hvor en av partene er testet genetisk fri - dette gjøres for å unngå å avle frem syke hunder.
Vi har allikevel et fokus på bruk av bærere i parringer – for å beholde avlsbredden og den genetiske variasjonen. Under viser figur 2 og 3 andelen av fri/bærere/affiserte hos tisper og hannhunder. Andelen med bærere
i populasjonen viser hvor nødvendig det er å ha med bærere i avl. Uten bærerne vil avlsbredden bli alvorlig
forringet.

Andel fri - bærer - affisert av
arvelig grønn stær for
hannhunder

Fri

Bærer

Andel fri - bærer - affisert
arvelig grønn stær for tisper

Affisert

Figur 2 Andel fri/bærer/affisert hos hannhunder

Fri

Bærer

Affisert

Figur 3 Andel fri/bærer/affiser hos tisper
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Hofteledds-dysplasi
Det er i løpet av 2018 røntget 112 NES. Av disse er det 58 stk A, 35 stk B, 13 stk C, 5 stk D og 1 stk E. Dette gir
en prosentvis fordeling på 83% fri for HD blant NES rtg i 2018. Om man ser på hvert årskull tilbake i tid, så fordeles andel røntgede hunder og prosentvis HD fri seg slik, figur 4 og 5:

Antall rtg hunder fra hvert årskull NES
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% rtg hunder i årskull

Figur 4 Antall HD røntgede hunder fra årskull

NKK

Naturlig nok vil kurven avta for hunder født i 2017, da mange av disse ikke er røntget ved utgangen av 2018.

% fri HD i årskull NES
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Figur 5 Prosentvis HD fri (A og B) fra årskull

NKK
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Juvenil ataxi
Ataksi er forstyrrelser av muskelsamarbeidet i sammensatte bevegelser. Ordet ataksi betyr ”uten orden”.
Ataksi er blant annet et symptom ved forskjellige tilstander og sykdommer i lillehjernen. Symptomene hos
hund kan oppstå allerede ved 4-5 ukers alder. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Hunden klarer for eksempel ikke å stå helt rolig, og gangen blir ustø.
Det er i 2018 gjort genomanalyse av 1 syk valp. Det forventes at man har flere svar i løpet av vinteren 2018,
og målet på sikt er å utvikle en gentest for juvenil ataxi hos Norsk Elghunds Sort. Det er i samråd med NKK
og NMBU ikke foretatt noen avls-sperrer, men kombinasjoner som har gitt syke valper, gjentas ikke.
Overgangsvirvel
En overgangsvirvel (TL) er en sammenvoksing mellom den nederste bevegelige ryggvirvel og sacrum/bekkenet, enten komplett eller delvis (på en side). Dette KAN imidlertid gi skjevheter og unormale sammenvoksinger. Hva denne tilstanden har å si for hver enkelt hund – er vanskelig å angi. TL kan opptre i mange former –
lett til uttalt, med sammenvoksinger og /eller skjevheter i ryggen – med eller uten ”ekstra ribbein”/
tverr/sideryggtagg osv. Arbeidet med å kartlegge forekomsten hos rasen er i gang, og flere resultater vil bli
publisert når disse er klare. Blodprøve-materiale fra glaucomtesting inngår også i dette prosjektet
Epilepsi
AUNES har i løpet av 2018 fått inn rapporter på hunder med symptomer på epilepsi. De hunder som diagnostiseres med epilepsi, tas ut av avlshundlistene og skal ikke avles på.
Arvegangen på epilepsi er kompleks og det er i tillegg flere typer epilepsi, hvor noen er arvelige og noen ikke.
Det vil derfor være svært utfordrende å finne gentest for epilepsi.
AVL OG GENETISK BREDDE
Ved utganger av 2018 var det 109 hannhunder (101 hanner i 2017) og 96 tisper (90 tisper i 2017) på avlshundlisten. Det er laget en kategori2 liste med unge lovende hannhunder som ikke er jaktpremierte. Denne
listen inneholder 37 hunder (30 hunder i 2017) hvorav noen allerede er benyttet i avl.
Det ble i 2018 registrert 228 valper på 53 kull, noe som gir en gjennomsnittlig kullstørrelse på 4,3. Denne er
litt lavere enn tidligere år. Kjønnsfordelingen i kull registrert i 2018 gir 53% tispevalper og 47% hannvalper.
NES er i god utvikling i forhold til antall registreringer årlig, noe som figur 6 viser. Vi følger RAS dokumentet og
har fokus på bredde i avl - samt avl på friske, funksjonelle og rasetypiske individer.

Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10 år
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0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10 år

Figur 6 Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort
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AUNES har som mål at den årlige innavlsgraden skal holdes lav, og har en rekke tiltak for å sikre dette.
Det er gledelig at gjennomsnittet er såpass lavt til tross for utfordringene vi har med avlsbredde. Det er et
klart sunnhetstegn hvis den årlige innavlsgraden går nedover - sett over en periode.
Fokusområdet videre er rekruttering av hunder til avl, samt oppfordre til lav innavlsgrad på parring hos friske
individer. Vi registrerer at de fleste oppdretterne nå ønsker parrings-godkjenning fra AU.
NKK ønsker en årlig gjennomsnittlig innavlsgrad under 2,5 beregnet på 5 generasjoner. Vi ser at vi har nådd
dette målet, men arbeidet fortsetter for å holde innavlsgraden så lav som mulig. AUNES har valgt å godkjenne
kombinasjoner med innavlsgrad på maks 4, beregnet på 6 generasjoner. Dette gjøres for å kunne ta høyde
for mer av slektskapet mellom svarthundene. Trolig kunne man beregnet innavlsgrad på enda flere generasjoner. Figurene 7 og 8 viser trenden for gjennomsnittlig innavlsgrad per år over en 10-års periode, beregnet
på 5 generasjoner og på 6 generasjoner.

Gjennomsnittlig innavlsgrad beregnet på 5 generasjoner - NKK
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gjennomsnittlig innavlsgrad beregnet på 5 generasjoner - NKK

Figur 7 Gjennomsnittlig innavlsgrad beregnet på 5 generasjoner
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Gjennomsnittlig innavlsgrad per år beregnet på 6 generasjoner
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Gjennomsnittlig innavlsgrad per år

Figur 8 Gjennomsnittlig innavlsgrad per år

NKK

JAKTEGENSKAPER
Statistikk for jaktprøver 2018 er hentet fra data-uttrekk NPP.
Separat 1 dags prøvedager: 144 prøvedager (95 prøvedager i 2017) hvorav 83 til 1. premie, 17 til 2. premie,
10 til 3. premie og 34 til 0.
Separat 2 dags prøvedager: 48 prøvedager (57 prøvedager i 2017) hvorav 29 til 1. premie, 10 til 2. premie, 3
til 3. premie og 5 til 0.
Samlet 1 dags prøvedager: 58 prøvedager (30 prøvedager i 2017) hvorav 18 til 1. premie, 9 til 2. Premie, 5 til
3. premie og 26 til 0.
Samlet 2 dags prøvedager: 30 prøvedager (44 prøvedager i 2017) hvorav 14 til 1. premie og 7 til 2. premie, 6
til 3. premie og 3 til 0.
Vi gjør oppmerksom på at en 2-dagers prøve her regnes som 2 prøvedager.
Totalt sett gir dette en fordeling slik:

Prosentvis premiefordeling prøvedager totalt

1. premie

2. premie

3. premie

Figur 9 Fordeling jaktpremiering NKK – NPP
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Vi merker en økning i antall prøvedager med totalt 280 prøvedager i 2018. Hvis man ser på utviklingen de
siste 4 årene, viser dette et økende aktivitetsnivå og deltakelse på jaktprøver for NES – figur 10.

Antall prøvedager per år
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Figur 10 Antall prøvedager totalt per år

NKK – NPP
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Figur 11 Prosent prøvestartende i årskull NKK
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EKSTERIØR
I løpet av 2018 har totalt 548 hunder deltatt på utstilling (397 i 2017). Dette gir et gjennomsnitt på ca 10 hunder per utstilling (7 i 2017).
Eksteriøret på NES må betegnes som svært bra da 51,8% av hundene oppnår Excellent og bedre på utstilling.
De hundene som får Very Good utgjør 30,6% og de hundene som får Good utgjør 12%. Det er 1,6% av hundene som får Sufficient, 2% som får O og 1,2% KIP – illustrert i figur 12. Det er 28% av hundene som oppnår
CK og det er delt ut 40 Cert.

Premiegrad

Excellent

Very Good

Good

Sufficient

O

KIP

Figur 12 Fordeling premiegrader hos NES NKK

Eksteriøre anmerkninger

Lavt ansatt hale

Løst ringlet hale

Fallende kryss

Ustabile bevegelser

Store ører

Brunskjær

Vidstilte ører

Lang rygg

Grunn front

Ønsker strammere o. linje

Understilt bak

Figur 13 Eksteriøre anmerkninger NKK - utstillingskritikker

Avslutvalget har ført statistikk over hvilke anmerkninger som går igjen på 170 kritikkskjema for å se eksteriøre
trender hos rasen. Hver hund er kun avlest 1 gang, og det er kun anmerkninger som gjentas over 10 ganger,
som er inkludert. Fordelingen er illustrert i figur 13.
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Anmerkninger på lavt ansatt hale, løst ringlet hale og fallende kryss dominerer bildet. Lavt ansatt hale er anmerket på 21% av kritikkene, løst ringlet hale er anmerket på 19,5% av kritikkene og fallende kryss er anmerket på 14% av kritikkene. Det er ikke overraskende at disse 3 anmerkningene dominerer sammen, da de påvirker hverandre. (En hund med fallende kryss vil lettere få en løst ringlet hale osv). Det er positivt at det i de
innsendte utstillingskritikkene ikke er anmerkning for aggressive hunder.
Statistikken viser en gjennomsnittlig høyde hos tisper på 43,74 cm - hannhundene 47,06 cm.
De 170 utstillingskritikkene tar utgangspunkt i 82 tisper og 88 hannhunder i en alder fra junior-alder til 8 år,
med overvekt av hunder født 2015-2017
SAMARBEID
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vil takke alle som har deltatt på utstillinger, prøver, dokumentert helseopplysninger og bidratt lokalt hos egen elghund klubb. Vi vil også takke oppdrettere for et særdeles aktivt år
og et meget godt samarbeid om avl.
Deres innsats bidrar til 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, gå jaktprøver, HD rtg og gen-teste for arvelig grønn stær også i 2019.
En spesiell takk går til NMBU og NKK for et meget godt samarbeid om helseprosjektene for rasen.
AUNES ønsker å takke medlemmer og oppdrettere for samarbeidet i 2018 og ser frem til godt samarbeid om
avlsarbeidet også i 2019.
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Årsmelding avlsutvalget Jämthund 2018
Utvalgets sammensetning og organisering.
Utvalget består av Jon Erling Skåtan, Even Grindvollen, Ole Løite og Arne Sandin. Even Grindvollen har vært
med i utvalget en tid, mens de øvrige tre kom inn i utvalget sommeren 2017. Arne Sandin er leder av utvalget.
Utvalgets arbeidsmåte og kommunikasjon internt og utad.
Den daglige kommunikasjon internt i AU skjer via telefon, e – post og SMS. Eksternt benyttes i hovedsak vår
Facebook – side som kommunikasjonskanal, som er linket til Forbundets
hjemmesider. Det konstateres
at FB - siden blir hyppig besøkt, og utvalget vil utvikle denne videre. Men sådanne FB – sider besøkes først og
fremst av personer med et engasjement over gjennomsnittet, og for å nå frem med informasjon om rasen til
enda flere, vurderer avlsutvalget også andre kommunikasjonsformer, som for eksempel artikler på trykk i bladet Elghunden, og artikler på forbundets nettside. Det drøftes om man skal åpne et diskusjonsforum på FB siden, men dette er foreløpig ikke aktuelt. Utvalget opplever kommunikasjonen med FS som god og konstruktiv.
Rasens status
Utvikling registrerte jämthunder (valpekullregistreringer) i Norge og Norden:
År

Norge

Finland

Sverige

Totalt

2000

166

521

1948

2469

2005

255

940

1729

2669

2010

284

1325

1689

3014

2011

276

1328

1596

2924

2012

300

1283

1629

2912

2013

347

1369

1826

3195

2014

386

1428

1983

3411

2015

381

1597

1716

3313

2016

342

1312

1616

2928

2017

292

1635

1716

3351

2018

320

1490

1364

3174

Import og eksport av valper de nordiske landene imellom
Det importeres årlig til Norge 40 - 50 individer, hvor ca. 70 % kommer fra Sverige (dette er kun valper) og 30 %
fra Finland (noen valper, men de fleste er allerede meriterte hunder). Til Sverige importeres årlig ca. 100 individer, både som valper og ferdige hunder. Av disse kommer ca. 30 % fra Norge (kun valper), og ca. 70 % fra
Finland (både valper og ferdige hunder). Eksport fra Sverige til Finland er svært begrenset, og eksport fra Norge
til Finland er nærmest fraværende.
Den jaktlige utviklingen og status for hunder fra norsk oppdrett
I og med at Norge årlig eksporterer 10 - 15 % av eget oppdrett, først og fremst til Sverige, finner AU det riktig
å ta med også resultatene som disse individene oppnår i sitt nye hjemland. Dette for å få et rettvist bilde av
norsk oppdrett. En samlet oversikt/ oppsummering av norsk oppdrett, inkludert hunder som er eksportert,
viser følgende utvikling og status:
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Reg.år

Antall reg.

Jpr f 24 mnd

I%

Jpr. totalt

I%

Ant. J(L)CH

I%

2000

166

11

7%

26

16 %

9

5%

2005

255

9

4%

32

13 %

10

4%

2010

284

19

7%

58

20 %

18

6%

2011

276

35

13 %

74

27 %

26

9%

2012

300

32

11 %

69

23 %

25

8%

2013

347

50

14 %

96

28 %

33

9%

2014

386

50

13 %

94

24 %

31

8%

2015

381

52

14 %

104

27 %

32

8%

2016

342

49

14 %

72

21%

19

6%

2017

292

2018

320

Oversikten inkluderer J(L)CH oppnådd av norskfødte hunder, hvor også hunder som har oppnådd LCH i Sverige
(Se(lø)CH) eller i Finland (FIBCH) er inkludert. Tallene i tabellene til og med 2013 - generasjonen må anses som
endelige. Andelen jaktpremierte for hunder registrert i 2014, 2015 og 2016 vil stige etter kommende høst. (I
svensk oppdrett anslås jaktpremieandelen til ca. 30 %, og i Finland til ca. 45 %).
Utvikling og status eksteriør for hunder fra norsk oppdrett
Avlsutvalget mener at andelen individer som tildeles CK pr. årskull/ generasjon (CK oppnådd på utstillinger i
Norden) gir en god indikasjon på oppdrettets eksteriørnivå.
Nedenstående tabell viser at andelen CK er forholdsvis stabil for hunder fra norsk oppdrett, og vi ser at at den
er tilnærmet på samme nivå som i Sverige og Finland. Men andel UCH er svært lav, og nedadgående, og betydelig lavere enn i Sverige. Årsaken til dette må nok i hovedsak tillegges at i Norge må hunden nå, i tillegg til å
være NJ(L)CH, erobre tre certifikat før NUCH kan aktiveres. I Sverige er det tilstrekkelig at hunden, i tillegg til å
være SEJCH, erobrer tre CK i BKK (JKK): «Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige
och utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat vid officiell utställning inom
SÄK. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
Att hunden är Svensk Jaktprovschampion (SE JCh)».

Reg. år

Registrert

CK

Andel

CERT

Andel

UCH

Andel

2000

122

15

12,3 %

11

9,0 %

3

2,5 %

2005

255

30

11,8 %

17

6,7 %

7

2,7 %

2010

284

36

12,7 %

16

5,6 %

5

1,8 %

2011

276

43

15,6 %

20

7,2 %

11

4,0 %

2012

300

36

12,0 %

14

4,7 %

12

4,0 %

2013

347

59

17,0 %

27

7,8 %

10

2,9 %

2014

386

51

13,2 %

22

5,7 %

10

2,6 %

2015

381

52

13,6 %

13

3,4 %

3

0,8 %

2016

342

29

8,5 %

5

1,5 %

0

0,0 %
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Helse
Det er ingen kjente arvelige sykdommer av betydelig omfang som hefter ved rasen, men utvalget finner det
riktig å viderefør/ benytte den etablerte egenerklæringen som eiere må avlevere ved innmelding av avlshunder. I erklæringen må eier bekrefte at man ikke er kjent med at hunden ikke lider av spesifikke arvelige sykdommer. Hundeeier oppfordres til å være ærlige/ lojale mot rasen i sin utferdigelse av erklæringen. Hva gjelder
individer med påvist HD – feil er andelen stabilt lav. Men det anses allikevel som riktig at hunder med C, D eller
E – hofter i utgangspunktet ikke skal benyttes i avl.
HD - statistikk:
Reg. år

Registrert

Røntket

A/ B

C (HD)

D (HD)

E (HD)

Ant. HD

I%

2000

166

65

61

0

2

2

4

6%

2005

255

72

63

3

5

1

9

12,5 %

2010

284

78

72

5

1

0

6

7,7 %

2011

276

66

55

10

1

0

11

16,7 %

2012

300

64

61

3

0

0

3

4,6 %

2013

347

107

97

5

3

2

10

9,3 %

2014

386

94

85

9

0

0

9

9,6 %

2015

381

85

79

4

3

0

7

8,1 %

2016

342

68

62

4

2

0

6

8,8 %

2017

292

36

35

0

1

0

1

2,8 %

RAS - dokumentet
RAS dokumentet for jämthund i Norge ble utarbeidet og godkjent i NKK i 2016. I rasens hjemland Sverige sluttførtes en revidering av dokument i 2018. Det vil være naturlig at dette gjennomgås, og at AU deretter vurderer
om det vil være behov for justeringer av det norske dokumentet. I denne sammenheng er det også ønskelig å
få oversatt det finske dokumentet for å avklare om dette inneholder nyttig og relevant informasjon.
Fremtidige mål
Fakta viser at norsk oppdrett nærmer seg det svenske nivået på andel jaktpremierte avkom, som i Sverige altså
er på ca. 30 %, mens det i Finland er en betydelig større andel jaktpremierte. Et realistisk mål bør være at vi i
Norge innen 2024 skal være på 30% / Sveriges nivå. På eksteriørsiden, målt i andel individer som blir tildelt CK,
ligger norsk oppdrett som nevnt på samme nivå som de øvrige nordiske landene. AU er derfor av den oppfatning at man fortsatt skal prioritere den jaktlige utviklingen, men samtidig bestrebe seg på at eksteriør og helsestatus forblir minst på dagens nivå.
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STRATEGI FOR Å NÅ DET JAKTLIGE MÅLET:
1. Videreføre de etablerte listene over avlshunder, og ha en løpende vurdering av om det er hensiktsmessig å justere godkjenningskravene.
2. Arbeide aktivt for at både oppdrettere og avlshundeiere benytter det obligatoriske hjelpedokumentet
som nå følger hver avlshund, og som synliggjør og vekter oppnådde utstillings-/ jaktprøveresultater og
kull - verdier i tre generasjoner. Dokumentet har som formål å gi et bedre grunnlag for å kunne komponere kombinasjoner som gir et godt avlsresultat.
3. Arbeide aktivt for at mest mulig av norsk avl gjennomføres med hunder som tilfredsstiller de til enhver
tid gjeldende krav for godkjenning som avlshund.
4. Arbeide aktivt for at NKK ‘s etiske regler og anbefalinger for avl følges, og at avl på ikke-premierte
hunder, og hunder som ikke tilfredsstiller vedtatte HD-/ og helsekrav, reduseres til et minimum.
5. Samarbeide med oppdrettere og klubber for å kartlegge dokumentert gode unge individer, som kommer fra dokumentert gode kull etter dokumentert gode forfedre, og oppmuntre eiere av slike hunder
til å avle på disse.
25. mars 2019

Ole A. Løite

Even Grindvollen

Jon Erling Skåten

Arne Kristian Sandin

Årsmelding avlsråd Russisk-Europeisk Laika 2018
Status for arbeid i 2018 som avlsråd for Russisk-Europeisk Laika (REL)
• Utarbeidet Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Russisk-Europeisk Laika ble sendt inn for godkjenning den
29. mai 2018, der statistikk for avlsarbeid er utarbeidet for perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2017. Det var
noen kommentarer fra NKK- Norsk Kennel Klubb- som ble sendt i retur for svar og endringer. Revidert utgave
med kommentarer fra Miljødirektoratet og NJFF- Norges Jeger- og Fiskerforbund- ble sendt inn den 27. september 2018. RAS REL er fortsatt ikke lagt ut på NKK sine sider per 1. mars 2019. REL i Norge er tallmessig en
så liten populasjon at grunnlaget for å utarbeide en nasjonal RAS ikke er til stede. Derfor ble det utarbeidet
en RAS med fokus på populasjonen i Norge, Sverige og Finland.
Avl/ populasjon 2018
• Norge- Ingen kull/ registrerte importer i 2018. • Sverige- 3 valper- alle tisper, og en importert hannhund.
Gjennomsnittlig Innavlsgrad på 0.9%. • Finland- 32 valper, 3 importerte hunder. Gjennomsnittlig Innavlsgrad
på 2.5%.
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Helse 2018
• Norge- ingen resultat publisert. • Sverige- ingen resultat publisert. • Finland- 2x HD resultat. 1x Grad A og
1x Grad C. 2x AD resultat, begge Grad A. 2x øyelysning, begge uten tegn til arvelige øyesykdommer. Jaktprøver/ Bruksprøver/ Mentaltester 2018
Jaktprøver 2018
• Norge- 0 løshund elgprøver. • Sverige- 0 løshund elgprøver. 0 løshund villsvinprøver. • Finland- 13 løshund
elgprøver, 4x 1. premie, 1x 2. premie og 8x uten premiegrad. 8 halsende fuglhundprøver, 2x 1 premie og 6x
uten premiegrad.
Eksteriør/ utstillingsresultat 2018
• Norge- Ingen REL på utstilling i 2018. • Sverige- 9 REL på utstilling. 6 Excellent, 2 Very Good, samt en hederspris i valpeklasse 4-6 mnd. • Finland- 81 REL på utstilling. 51 Excellent, 19 Very Good, 10 Good og en KIP.
Plan for videre arbeid
• Bedre tilgjengelig informasjon for laikaeiere og potensielle valpekjøpere. REL er en tallmessig liten rase, og
det er derfor en prioritet å øke interessen for rasen, og legge til rette for å øke populasjonen av rasetypiske
og velfungerende hunder.
• Økt samarbeid med avlsråd i våre naboland. Spesielt med tanke på Finland med den største populasjonen.
• Øke aktiviteten rundt laikarasene. Analysere hvorfor det er så få laikaer på jaktprøver. Greie ut årsaker, og
se på hvilke muligheter som er tilstede for å utbedre situasjonen. Dette er mulig f.eks ved å sende ut en spørreundersøkelse sammen med en utgave av «Jaktlaika». Undersøkelsen bør ha momenter vedrørende opplevelse av søk, søke opp vilt, hvordan losarbeidet/ forfølgelse oppleves, hvor ofte det jaktes, kondisjonstrening
etc. En slik undersøkelse vil øke forståelsen av årsaker, og gi et bredere inntrykk av tilstanden innen laikarasene. Det er og ønskelig med mer informasjon fra laikaeiere vedrørende laikaenes oppførsel i områder med
ulv. Det er usikkert hvor mye av de opprinnelige egenskapene til laikarasene er bevart, vedrørende å jakte i
skogsområder der det er risiko for å treffe på ulv. Foreløpig er utarbeidelse av spørreundersøkelse på vent,
siden RAS for VSL ikke er ferdig, og det er et ønske om å utarbeide en spørreundersøkelse som inkluderer alle
de tre laikarasene, der resultatet vil være en del av evaluering og revisjon for respektive RAS.
• Jobbe videre for å få mulighet til å dokumentere rovviltarbeid også i Norge. Få godkjenning for «Laikarasene, Egenerklæring, Godkjenning Rovviltkontakt eller lignende protokoll.
• Norsk Laikaklubb må bli være mer aktive når det gjelder arrangement. Eksempelvis klubbturer til villsvinhegn/ klubbavtaler med tilbydere av relevant trening/ jakt/ utstyr. Norsk Laikaklubb bør legge til rette for å
øke interessen til å stille på jaktprøve og utstilling. Dette ved å gi ut relevant info i tilgjengelige medier vedrørende oppdaterte tips og råd for å gjennomføre jaktprøver og utstillinger mht laikarasene. Deltagelse må
«ufarliggjøres» og en vei kan være å få flere til å stille på samme arrangement.
• Oppfølging av Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for løshund på villsvin. Norske Elghundklubbers Forbund
har sendt søknad til NKK v/Jakthundkomiteen om å få godkjent jaktprøveregler for villsvin. Dette er et stort
skritt i riktig retning for laikarasene, der det forventes en økt interesse for en rasetypisk laika, som kan utfordre og effektivt jakte på slikt vilt. Lik utviklingen har vært i Sverige, der økende villsvinbestand har ført til
en stigende interesse for laikarasene.
• Arbeide videre med innhenting av data og statistikk for rasen for økt kunnskap om status og utvikling/ årlig
RAS evaluering.

Mvh Lars Ø. Taugbøl
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Årsmelding avlskontakt Østsibirsk Laika 2018
Avlskontakter ble oppnevnt i FS sak 53/15 og har bestått av Tommy Sønsterud og Terje Tovmo,
Det har vært kontakt via telefon og e-post. Med bare to medlemmer i utvalget har dette fungert greit. De
fleste henvendelsene som mottas er fra valpeinteressenter som er på utkikk etter valp. Positivt for 2018 er at
vi har hatt flere forespørsler om aktuelle hannhunder for bruk på norske tisper.
Hannhundliste er på plass, selv om det finnes flere hunder som kunne vært på denne.
Registeringer
Det ble i 2018 registrert 6 kull, med til sammen 26 valper. 2 av kullene var innenfor avlskriteriene som er satt
for rasen. Det ble i tillegg registrert 16 importer, hvorav 15 fra Sverige og 1 fra Russland.
Helse
Andel med HD er lav på norskfødte hunder, men andelen som er undersøkt er lav (14,4 % av registrerte) og
burde vært høyere. Ikke påvist AD siste 10 år, men et lavt antall undersøkt (2,1 % av registrerte).
Statistikk siste 10 år (Dogweb)
Antall avkom: 382

HD

HD %

AD

AD %

Totalt

55

14,4%

8

2,1%

Fri

54

98,20 %

8

100 %

Svak

1

1,80 %

0

0%

Middels

0

0%

0

0%

Sterk

0

0%

0

0%

For hele perioden fra 1983 er 21,5 % undersøkt, og 3 stk har grad C, dette utgjør 1,4 % med svak HD. Hd anses
ut fra dette som et lite problem for rasen i dag.
Utstilling
Til sammen har det vært vist 47 hunder på utstilling. 83 % med Excellent eller Very Good som resultat.

Good;
0,127659574

Sufficent;
0,042553191
Excellent;
0,404255319

Very Good;
0,425531915
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Jaktprøver
Laikarasene kan premieres på jaktprøver for elg og skogsfugl i Norge
Skogsfugl
Ingen starter kjent.
Elg
Østsibirsk Laika, antall startet på prøve og andel premierte født mellom 2011 og 2016. Det var 35 starter for
rasen totalt i sesongen 2018.
Født
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antall

64

39

31

22

28

29

Jaktprøve

4

1

4

5

5

6

% Prøvestart

6%

3%

13 %

23 %

18 %

21 %

% Premiert

6%

3%

3%

14 %

11 %

17 %

Årsmelding avlskontakt Vestsibirsk Laika 2018
Status for arbeid som avlskontakt for Vestsibirsk Laika (VSL) i 2018:
• Det er påbegynt en jobb for å få på plass RAS (rasespesifikk avlsstrategi) på Vestsibirsk Laika. Denne
er ikke ferdigstilt pr 31.12.2018, men har som mål at den skal være ferdig første halvdel av 2019.
• Det er sett nærmere på hvordan oppdretterne bør målrette avlen på rasen for å fremme rasens egenskaper. Da med å danne føringer for godkjenning av kull hos Laikaklubben og i NEKF. Disse kravene vil
bli en del av RAS dokumentet og det vil bli lagt frem en fremsiktig plan.
•

Som avlskontakt har jeg bedt eiere av Vestsibirsk Laika om å melde inn sine hunder til meg. Dette for
å få innsikt i hva som finnes her i landet og for å kunne bidra opp mot oppdrettere som ønsker informasjon. Her har det kommet inn en del materiale, men ønsker selvfølgelig flere på vår liste. En bred
genpool er gull verdt for fremtiden.

Fødte kull / importer:
• Norge: Ingen fødte kull, 5 importer (Sverige, Finland og Russland).
• Sverige: 43 avkom registrert og 7 importer.

•

Ser en dobling av innavlsgraden i Sverige de to siste år, gjennomsnitt for 2018 er på 3%, fortsatt lavt,
men noe man må følge med på.
Finland: 55 avkom registrert og 5 importer.
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Helseopplysninger:
Norge:
• 3x HD røntgen, alle med resultat A.
• 1x AD røntgen, resultat 0.
Sverige:
• 15x HD, resultat 9x A, 4x B og 2x C.
• 11 AD, resultat alle med 0.
Finland:
• 2x HD røntgen, resultat 1x A og 1x B.
Jaktprøver / bruksprøver / Mentaltester:
Norge:
• 3 Løshundprøver elg, resultat 1x 3.premie.
Sverige:
• 18 Løshundprøver elg, resultat 4x 1.premie, 1x 2. premie og 4x 3. premie.
• 9 Villsvinprøver, resultat 3x 1.premie og 1x 3. premie.
• 2 Viltsporprøver, resultat 2x 1. premie.
• 1 Elgsporprøve, resultat godkjent.
• 4 BPH (enkel mentalbeskrivelse), alle gjennomført.
Finland:
• 1 løshundprøve på elg, ingen premiering.
• 11 deltatt på jaktprøve for skjellende fuglehund
• 12 deltatt på sporprøve for jakthunder
• 1 deltatt på mentaltest.

Eksteriør / utstilling:
Norge:
• 13 Vestsibirske laikaer har deltatt på 9 utstillinger.
6 har fått excellent med ck, 3 excellent, 2 very good, 1 good og en 0.
Sverige:
• 78 Vestsibirske Laikaer har deltatt på utstillinger.
24 har fått excellent med ck, 19 har fått excellent, 26 har fått very good, 7 har fått good, 1 har fått
sufficient og 1 har fått KIP.
1 Avlsklasse er gjennomført.
7x HP i valpeklasse.
Finland:
• 43 Vestsibirske Laikaer har deltatt på utstillinger.
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Ønsket mål for 2019
• Ferdigstille RAS for Vestsibirsk Laika.
• Få ut informasjon om Vestsibirsk Laika som rase og bruksområde til potensielle valpekjøpere.
• Jaktprøver: ufarliggjøre og informere. Uten målbare resultat (uavhengig av premiering) så er det
vanskelig å fremme rasen på sikt.
• Informasjon om VSL på løshundprøve, fugleprøve og villsvinprøve.
•

Hva bør en valpekjøper se etter?

•

Følge med utviklingen av rasen i Norden, innhente statistikk for å holde oss oppdatert på målbar informasjon.

Mvh
Gunn Marit Bertheussen - Avlskontakt for Vestsibirsk Laika i NEKF

Forbundsstyrets årsberetning som også inneholder årsmeldinger for underutvalgene tas til etterretning og godkjennes ensstemmig.

Sak 8. Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2018

Årsregnskap 2018
for
Norske Elghundklubbers Forbund

Organisasjonsnr. 975679489
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Norske Elghundklubbers Forbund

Årsberetning 2018

Virksomhetens art
Norske Elghundklubbers Forbund er en frivillig organisasjon som utøver hundearbeid, herunder avl, jaktprøver og utstillinger.
Utvikling i resultat og stilling
Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2018
2 413 722
541 484
546 646

2017
2 316 486
682 211
673 794

2016
2 514 665
312 886
300 283

31.12.2018
1 847 578
1 325 934
71,8%

31.12.2017
1 505 051
779 288
51,8%

31.12.2016
1 022 258
105 494
10,3%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 2 316 486 kr i fjor til 2 413 722 kr i år, en økning på 4,2 %. Årsresultatet ble 546 646 kr. mot 673 794 kr i fjor, en reduksjon på -18,9 %.
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.
Årsresultat og disponering av årsoverskudd
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 546 646:
Overføring annen egenkapital

546 646

Totalt

546 646

VUKU den

Jan Helge Nordby
Styreleder

Marius Olaussen
Nestleder

Jostein Dahle
Styremedlem

Helge Jakobsen

Anders Nyhuus

Styremedlem

Styremedlem
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Resultatregnskap
Note

2018

2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2 147 067
266 655
2 413 722

2 316 486
0
2 316 486

484 741
305 851
1 081 647
1 872 238
541 484

642 042
280 388
711 844
1 634 275
682 211

12 248
914
13 162

3 731
2
3 733

8 004
(4)
8 000
5 162

12 150
0
12 150
(8 417)

546 646

673 794

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

546 646

673 794

ÅRSRESULTAT

546 646

673 794

546 646

673 794

546 646

673 794

1

2
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

3

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital

SUM OVERF. OG DISP.

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund

4

Organisasjonsnr. 975679489

Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

5
6

87 667
100 799
188 466
1 659 113
1 847 578
1 847 578

70 586
77 318
147 904
1 357 147
1 505 051
1 505 051

1 325 934
1 325 934
1 325 934

779 288
779 288
779 288

11 219
19 648
490 777
521 644
521 644
1 847 578

6 332
22 154
697 277
725 763
725 763
1 505 051

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

7

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4

3

VUKU den
Jan Helge Nordby
Styreleder

Helge Jakobsen
Styremedlem

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund

Marius Olaussen
Nestleder

Jostein Dahle
Styremedlem

Anders Nyhuus
Styremedlem

Organisasjonsnr. 975679489

Norske Elghundklubbers Forbund

Noter 2018

Note 1 - Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt på kr 266 655 gjelder utbetaling for erstatning av advokatutgifter.

Note 2 - Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt
Godtgjørelse til styremedlemmer utgjør
Møtegodtgjørelse utgjør

I år

I fjor

268 055
37 796
0
305 851

236 975
33 414
10 000
280 388

kr 15 000
kr 109 500

Honorar til revisorer er utbetalt og innberettet som lønn og utgjør kr 5 000 av lønnskostnadene.

Note 3 - Annen kortsiktig gjeld
Norske Elghundklubbers Forbund har gjeld til:
Sør-Trøndelag Elghundklubb
Nord-Trøndelag Elghundklubb
Hedmark Elghundklubb
Follo og Østfold Elghundklubb
Telemark Elghunsklubb
Sum gjeld

kr 50 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 50 000
kr 100 000
kr 400 000

Jf. Låneavtaler så er gjeld renteberegnet med 2% rente for 2018 som utgjør kr 8 000. Gjeld oppsto
som følge av forlik med Egmont.
Kr 75 000 gjelder avsetning til forskning. Resterende beløp gjelder avsetninger feriepenger og
avsetning renter.
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Note 4 - Overføringer annen egenkapital
Aksjekapital /

Annen

Sum

selskapskapital

egenkapital

egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

0
0

779 288
546 646

779 288
546 646

Pr 31.12.

0

1 325 934

1 325 934

Note 5 - Kundefordringer
Kundefordringer
Avsetning tap på kundefordringer

kr 89 205
kr -1 538

Sum kundefordringer

kr 87 667

Note 6 - Andre kortsiktige fordringer
Fordring mot tidligere ansatt utgjør kr 44 990.
Resterende fordring pr.31.12 gjelder tilgode merverdiavgift og forskuddsbetalt forsikring.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 11 651 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 11 444.
Kommentarer:
Ingen
Forbundsstyret sitt fremlagte regnskap bestående av resultatregnskap, balanse og noter ble enstemmig vedtatt.
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Sak 8: Revisjonsberetning

Revisjonsberetning

for
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)'s arsregnskap 2018.
Undertegnende revisorer har revidert NEKF's årsregnskap for 2018. Årsregnskapet består av styrets
årsberetning, resultatregnskap, balanse pr. 31.12.2018 samt noter.
Regnskapet er ført av SpareBank l Regnskapshuset SMN AS.
Resultatregnskapet viser et årsresultat på kr. 546.646,- og egenkapital pr. 31.12.2018 er kr.
1.325.934,-.

Fra regnskapsfører har vi uten opphold mottatt etterspurt skriftlig grunnlagsmateriale og
dokumentasjoner og kasserer har besvart våre muntlige henvendelser på en overbevisende måte.
Følgende revisjonskontroller er gjennomførte:
NEKF's firmaattest er kontrollert og funnet ajourført.
Det er foretatt stikkprøvekontroller av hovedbok- og reskontroposter uten anmerkninger.
Det er foretatt stikkprøvekontroll på rutiner med kontroll og godkjenning av reiseregninger
uten anmerkninger.
Bokførte saldi på alle bankkonti stemmer med årsoppgaver fra banken.
Det er ikke avdekket tvil om habilitet mellom styret/kasserer og regnskapsfører.
Revisorene vil bemerke:
Økte driftskostnader fra forrige år relateres til en avslutt a rettssak samt ansvarlig arrangør av
Nordiske mesterskap løshund og bandhund.
Ikke mottatt/ inntektsført fordringer på tilskudd og refusjoner fra NKK representerer en
skjult reserve.
Kostnadspostene møter, møtegodtgjørelse, ku.rs/opplæring samt bilgodtgjørelser på til
sammen kr. 565.000,- utgjør ca. 30 % av totale driftskostnader for 2018. Tilsvarende tall for
2017 var kr. 471.000,- og 29 % av totale driftskostnader. Revisorene ser det formålstjenlig at
styret og forbundet har spesielt fokus på disse kostnadsposter gjennom regnskapsåret.

Revisorene observerer at forbundsstyret har god styring på forbundets økonomi. Dette dokumenters
med en positive utviklingen i NEKF's egenkapital de siste fire driftsår på kr. 1.520.723,-.
Revisorene oppfatter at regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og at NEKF's styre i samarbeid
med regnskapsfører presenterer et årsregnskap som gir et korrekt uttrykk for NEKF's økonomiske
stilling pr. 31.12.2018.
Undertegnede revisorer anbefaler ovenfor RS at framlagte årsberetning, resultatregnskap og balanse
pr. 31.12.2018 samt noter godkjennes som Norske Elghu ndklubbers Forbund sitt årsregnskap for
2018.

Carsten Bakke (s)

7:., ,'5i.ra..,.. _,J
knStrand (s) •q

Revisor

Revisor

Moelv /Grong den 23. april 2019.
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Kommentarer:
Ingen
Revisjonsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2020
Kontingent 2020
I henhold til NEKFs lover § 3-4 g) skal RS fastsette grunnkontingenten for kommende år.
§ 2-3 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Representantskapsmøtet i
NEKF.
Alle enkeltmedlemmer i NEKFs medlemsklubber betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte,
samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Den totale kontingenten innkreves av NKK.
Prisstigningen i samfunnet påvirker NEKFs kostnader, og bør således gjenspeiles i medlemskontingenten alle medlemmer betaler til NEKF jf. NEKFs lover § 2-3 første ledd.
En årlig indeksregulering av grunnkontingenten i tråd med konsumprisindeksen vil gi en lav økning i
medlemskontingenten årlig og motvirke behovet for større påslag som oppleves som omfattende av
klubber, forbund og deres medlemmer. Forbundsstyret mener at det bør legges opp til en årlig indeksregulering i tråd med prisstigningen i samfunnet. På den måten vil man kunne slippe at grunnkontingenten må økes med større beløp med jevne mellomrom. En årlig og prosentmessig lav økning i grunnkontingenten antas å være mer akseptabel for enkeltmedlemmene i klubber og forbund.
Norsk Kennel Klub vedtok på sitt RS i 2018 samme regulerings praksis

Årsmøtet i Telemark fremmer følgende forslag til RS:
Kontingentandelen til NEKF settes ned til det nivå kontingenten hadde før Egmontsaken, og deretter indeksreguleres årlig fra 2020 med utgangspunkt i konsumprisindeks.

Forbundsstyrets innstilling:
Kontingenten jf. NEKFs lover § 2-3 første ledd: «Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent
som er fastsatt av Representantskapsmøtet i NEKF»
Grunnkontingenten indeksreguleres årlig med virkning fra 2020, med utgangspunkt i konsumprisindeks
for 2019
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Kommentarer:
Leder FS Jan Helge Norby
Telemark EHK ved 11 Lars Jørgen Lassen
4 Endre Stakkerud - Etter lovene må Kontingenten vedtas hvert år.
Medlem FS Jostein Dahle
Lov og kontroll ved John Tomas Homme – Kommenterte mangelen at det ikke er oppgitt medlemskontigent med beløp
Medlem FS Jostein Dahle
4 Endre Stakkerud
Saken ble tatt opp til votering med følgende alternativer:
1. Telemark sitt forslag.
2. FS sitt forslag med tilføyd medlemskontingent oppgitt med beløp.

Antall stemmer 325

Følgende er vedtatt med flertall etter votering:

Kontingenten jf. NEKFs lover § 2-3 første ledd: «Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent
som er fastsatt av Representantskapsmøtet i NEKF»
Norske Elghundklubbers Forbunds andel av kontingent for 2019 settes til kr 235,Grunnkontingenten indeksreguleres årlig med virkning fra 2020, med utgangspunkt i konsumprisindeks
for 2019

Sak 10: Forbundsstyret’s budsjett for 2020
Resultat/balansekolonne
Kontonr
Tekst
Regnskap 2018

Budsjett 2019

3100 Medlemskontingent

kr 1 404 704,00

kr

1 400 000,00

3120 Elghunden, abonnement

kr

633 213,00

kr

600 000,00

3130 Salg annonser

kr

76 400,00

kr

50 000,00

3900 Andre inntekter

kr

271 975,00

kr

10 000,00

3990 Påløpt inntekt (Støtte NKK)

kr

230 000,00

kr

310 000,00

kr 2 616 292,00

kr

2 370 000,00

4100 Trykking/porto Elghunden

kr

480 388,00

kr

520 000,00

Sum varekostnader

kr

480 388,00

kr

520 000,00

5000 Lønn til ansatte

kr

98 982,00

kr

380 000,00

5092 Feriepenger

kr

10 154,00

kr

35 000,00

5300 Kontorgodtgjørelse

kr

30 000,00

kr

15 000.00

5301 Telefongodtgjørelse

kr

3 600,00

kr

3 600,00

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

kr

15 000,00

kr

15 000,00

5390 Møtegodtgjørelse

kr

109 500.00

kr

100 000,00

5400 Arbeidsgiveravgift

kr

36 364,00

kr

45 000,00

5405 Arbeidsgiveravg. av påløpende feriepenger

kr

1 432,00

kr

5 000,00

kr

305 032,00

kr

598 600,00

SUM DRIFTSINNTEKTER

Sum kostnader arbeidskraft
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6420 Leie datasystemer

kr

29 781,00

kr

30 000,00

6553 Programvare

kr

11 304,00

kr

300 000,00

6700 Revisjonshonorar

kr

5 000,00

kr

5 000,00

6705 Regnskapshonorar

kr

56 031,00

kr

60 000,00

6720 Honorar advokat

kr

162 876,00

kr

15 000,00

6800 Kontorrekvisita

kr

2 410,00

kr

3 000,00

6860 Møter

kr

140 987,00

kr

200 000,00

6970 Kurs/Opplæring

kr

66 763,00

kr

100 000,00

6902 Telefonmøter

kr

570,00

kr

2 000,00

6940 Porto

kr

712,00

kr

1 000,00

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

kr

82 263,00

kr

80 000,00

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig

kr

165 828,00

kr

150 000,00

7300 Stand, Utstillinger

kr

43 804,00

kr

40 000,00

7320 Reklameannonser

kr

kr

5 000,00

7400 Dommersamling/utdanning

kr

kr

30 000,00

7410 Samarbeidsavgift, JD

kr

6 300,00

kr

6 000,00

7420 Gaver/Diplomer/premier

kr

60 739,00

kr

40 000,00

7450 Tilskudd NM ETC

kr

kr

40 000,00

7500 Forsikringspremie

kr

9 531,00

kr

20 000,00

7770 Bankgebyr

kr

5 193,00

kr

5 000,00

7790 Annen kostnad m/fradrag

kr

15 056,00

kr

15 000,00

7830 Tap kundefordringer

kr

kr

20 000,00

Innfrielse av lån områdeklubber

kr

197 000,00

-

kr

400 000,00

Sum andre kostnader

kr

881 264.00

kr

1 367 000,00

Resultat

kr 533 985,00

kr

- 318 600

Forbundsstyrets innstilling:
Forslag til budsjett 2019 vedtas
Kommentarer:
19 Tore Bjørklund
55 Tom Nøvik
37 Nils Olav Stokke
Leder FS Jan Helge Nordby
Enstemmig vedtatt
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Sak 11. Innkomne saker
Sak 11.1 (Telemark EHK)
Intensivering av arbeid med Hitta Älghund
Årsmøtet i Telemark fremmer følgende forslag til RS:
RS 2019 pålegger styret i Norske Elghundklubbers Forbund å prioritere arbeidet med Hitta Älghund slik
at data for norske hunder kan vises på tilsvarende måte og like raskt som for svenske hunder. Styret i
Norske Elghundklubbers Forbund pålegges videre å gjøre rede for at data for norske hunder er overført
og publisert på Koiratietokanta.fi. FS pålegges også å gjøre rede for bruk av økonomiske ressurser på
Hitta Älghund, og om det er brukt økonomiske ressurser på Koiratietokanta.fi.
Begrunnelse:
Fri tilgang til Hitta Älghund som plattform for å presentere statistikk og hundedata er brukt som et argument for å intensivere det Nordiske samarbeidet. Bruk av Hitta Älghund var et hovedargument for å
få den Svenske Elghundklubben med i samarbeidet om felles Nordiske jaktprøveregler. NPP og Hitta
Älghund ble også brukt som et argument for å legge ned videre satsing på Dog 123. Nå viser det seg i
ettertid at verken NPP eller Hitta Älghund fungerer etter intensjonene. FS har selv uttalt at plattformene er gammeldags og at det er behov for andre løsninger. Siden data for svenske hunder er tilgjengelig umiddelbart etter at prøve eller utstilling er avholdt bør det også være mulig å få tilsvarende til å
fungere basert på data overført fra NPP og NKK.
Arbeid med Hitta Älghund og overføring av data fra NKK må prioriteres slik at Hitta Älghund tilfredsstiller den forventning som er skapt til programmet og det Nordiske samarbeidet. Det tar i dag lang tid før
resultater av prøver blir overført til Hitta Älghund. Det er også oppdaget flere feil i data som er overført,
og det foreligger ikke resultater fra utstilling.
Mange er ikke kjent med at det også er etablert en finsk versjon av Hitta Älghund; på Koiratietokanta.fi.
Her ligger data for norske hunder publisert. Hvor er hjemmelen for å overføre og publisere data for
norske hunder på koiratietokanta.fi ? I hvilken grad er hundeier informert og forespurt ? FS pålegges å
gjøre rede for dette og for bruk av økonomiske ressurser på henholdsvis Hitta Älghund og Koiratietokanta.fi.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Forslaget er ikke relevant. Alle data fra Norge er overført til Nordisk Elghund (Hitta Älghund) og er
tilgjengelig på samme måte som svenske hunder. Det foregår ingen overføring av data på norske
hunder til det finske Koiratietokanta.fi. De norske hundene som ligger i den finske databasen er
hunder som har gått jaktprøver eller deltatt på utstillinger i Finland. Følgelig er det da brukt 0 kroner på Koiratietokanta.fi. På den felles databasen Nordisk Elghund (basert på Hitta Älghund) er
samlede kostnader hittil 35.000 kroner. For øvrig bemerkes det at begrunnelsen for forslaget inneholder en rekke faktafeil og uriktige påstander.
Kommentarer:
Telemark EHK 11 Lars Jørgen Lassen
34 Kolbjørn Thun
Telemark EHK 11 Lars Jørgen Lassen
Telemark EHK trekker saken.
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Sak 11.2 (Telemark EHK)
Like påmeldingsavgifter uavhengig av klubb
Årsmøtet i Telemark fremmer følgende forslag til RS:
Det innføres lik påmeldingsavgift for utstilling og lik påmeldingsavgift for prøver arrangert av områdeklubber tilsluttet NEKF. Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette påmeldingsavgiften for utstilling og de
ulike prøvetyper fra og med 2020 basert på innspill fra klubbene. FS fastsetter samtidig dommers
honorar.
Begrunnelse:
Påmeldingsavgiftene for utstilling og prøver varierer mye fra klubb til klubb uten at det kan begrunnes
hvorfor prisnivået er forskjellig. En ser også at i noen tilfeller er påmeldingsavgiften for en jaktprøve lav
fordi honorar til dommer ikke er medregnet. Dette skaper i mange tilfeller unødvendig forvirring ved
påmelding.
Forbundsstyret innstilling:
Saken avvises.
Områdeklubbenes økonomi og øvrige forutsetninger for gjennomføring av aktiviteter er svært varierende. Det tilsier at det er fornuftig å overlate fastsettingen av nivået på påmeldingsavgiften til
den enkelte områdeklubb. Forbundsstyret oppfordrer allikevel alle områdeklubber til å fastsette
påmeldingsavgifter på et rimelig og akseptabelt nivå. Det er svært viktig at vi legger til rette for
bred deltakelse og nyrekruttering på både jaktprøver og utstillinger. Det er resultatene fra disse
aktivitetene som skal legge grunnlaget for den videre utviklingen av elghundrasene. Forbundsstyret legger til grunn at områdeklubbene er sitt ansvar bevist, og legger påmeldingsavgiftene på et
fornuftig og bærekraftig nivå.

Kommentarer:
Leder FS Jan Helge Norby
Telemark EHK 11 Lars Jørgen Hassen. Betaling av dommeravgiften skogen
Leder FS Jan Helge Norby. Oppfordrer til at denne praksisen endres og at dommeravgiften skal inn i påmeldingsavgiften
31 Eivind Haugseth
42 Lena Tollefsen
Avstemming.
325 stemmer for Telemarks forslag.
Forbundsstyrets innstilling vedtas.
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Sak 11.3 (Telemark EHK)
Oppfølging av tidligere RS vedtak
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS:
Forbundsstyret i NEKF pålegges å følge opp tidligere RS-vedtak, og synliggjøre at de er fulgt opp. Det
foreslås å innføre en status-logg for alle RS-vedtak som oppdateres fortløpende og legges tilgjengelig på
NEKF webside.
Begrunnelse:
En gjennomgang av RS-vedtak siste 5 år viser eksempler på flere RS-vedtak som ikke er fulgt opp av FS.
Telemark Elghundklubb har både i forbindelse med RS og i brev til Forbundsstyret etterlyst manglende
oppfølging av tidligere RS vedtak uten at dette er besvart eller gjort rede for. Dette avdekker et generelt behov for systematisk rapportering og oppfølging av vedtak fra RS.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget om å etablere en statuslogg for RS vedtak på NEKFs hjemmeside.
Kommentarer:
Ingen
Forbundsstyret innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 11.4 (Telemark EHK)
Oppfølging av RS-vedtak i tidligere RS-sak 11.4.16
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS:
Forbundsstyret pålegges å følge opp tidligere RS-vedtak i sak 11.4.16. ang like eksteriørkrav for utenlandsk registrerte hunder som ønsker å oppnå norsk jaktchampionat.
Begrunnelse:
Årsmøte i Telemark Elghundklubb, sak 10.18, vedtok å fremme et krav til FS i NEKF om å følge opp tidligere RS-vedtak. Grunnlag for kravet var blant annet manglende oppfølging av RS-sak 11.4.16 ang like
eksteriørkrav for norske og utenlandske hunder som ønsker å oppnå norsk jaktchampionat.
I forbindelse med RS 2018 fremsatte en av representantene fra TEHK spørsmål om manglende oppfølging av RS-vedtak i forbindelse med behandling av FS årsmelding. Det ble konkret vist til oppfølging av
RS-vedtak i sak 11.4.16. FS svarte at dette ikke var aktuelt fordi championatreglene ikke var endret. Det
viser seg imidlertid at Championatregler er endret pr 01.01.2018 og at RS-vedtaket ikke er fulgt opp.
Styret i Telemark Elghundklubb oversendte på denne bakgrunn et krav til FS om oppfølging av RS -vedtak i sak 11.4.16. Telemark Elghundklubb har ikke mottatt svar på kravet framsatt skriftlig ved brev til FS
av 17.05.2018.
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Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret følger opp sak 11.4.16 og sørger for at endringen blir tatt med i neste revidering av
championatreglene.
Det skal stilles krav om 2 x very good på utstilling for å oppnå norsk jaktchampionat også for utenlandskregistrerte hunder. Saken er tidligere oversendt NKK for effektuering.
I forbindelse med siste revidering i 2018 har denne endringen blitt uteglemt ved en inkurie.

Kommentarer:
31 Eivind Haugseth
Leder FS Jan Helge Nordby
31 Eivind Haugseth
Leder FS Jan Helge Nordby
Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtak.

Sak 11.5 (Aust Agder EHK)
Aktivitetsområdet etter Fylkessammenslåing.
AAEHK har registrert at det snakkes mye om hva som skjer etter de mye omtalte sammenslåinger
som skal finne sted i fylkene de nærmeste par årene.
Vi har pr i dag helt klare grenser for vårt aktivitetsområde og vil helt klart beholde disse med
mindre at også klubber slår seg sammen.
Hva vil Forbundsstyret foreta seg i saken og hvilke føringer vil bli lagt overfor klubbene.
Årsmøte vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag for å beholde de pr. idag (2018/2019) eksisterende grenser for aktivitetsområde, og at fremtidig sammenslåing av fylker ikke påvirker disse.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Forbundsstyret forutsetter at dagens aktivitetsområder opprettholdes som i dag, uavhengig av
kommune- og fylkesstruktur. Eventuelle praktiske tilpasninger av aktivitetsområder kan avtales
mellom områdeklubbene.

Kommentarer:
12 Bjørn Ivar Krabbesund
Aust Agder EHK trekker saken
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Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK)
Krav om gentesting av hunder som skal godkjennes for avl.
Sak til årsmøtet for RS-2019. Innføre krav om gentesting via godkjent instans av alle hunder som skal
godkjennes for avl av elghundrasene. Dette for å kartlegge alle kjente arvelige sykdommer som Glaucom, dvergvekst osv som kan påvises via gener. Resultatene SKAL være offentlig og registreres i hittaälghund, NKK sin dogweb eller eget registreringssystem.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene.
Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester for avlshunder i
elghundrasene. Det etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge registreringsmuligheter i DogWeb,
aktuelle laboratorier, kostnader, m.m. Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises forøvrig til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Kommentarer:
Ingen
Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 11.7 (Østerdalen EHK)
Uttaksregler Norsk Mesterskap
Uttaksregler til Norsk Mesterskap er beskrevet i dokumentet: REGLER FOR UTTAK TIL NM FOR LØS- OG
BANDHUND Vedtatt av Forbundsstyret 8.6.2011, revidert av Forbundsstyret 8.12.2016 Disse reglene
har både i 2012, 2014 og siste i 2016. Ved siste endring har det oppstått en uheldig selvmotsigelse. §5
1. setning sier:
«Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver hvor den ene er en 2-dagers prøve.»
Dette må bety at en 2-dagers prøve betraktes som en prøve. Dette er også sammenfallende med STEHK
sitt forslag til RS i 2016, sak 11.9.16, hvor STEHK fremmet forslag om gjeninnføring av NM som 2-dagers
prøve og krav om 2-dagers prøve i uttaksreglene.
I uttaksreglenes §7 1. og 2. setning står det:
«Gjennomsnittlig poengsum for de tre beste jaktprøver gjelder for uttaket. 2-dagers prøve = 2 prøver.»
Det kan ikke være slik at en 2-dagers prøve er både 1 prøve og 2 prøver, også i denne sammenheng må
2dagers prøve være å betrakte som 1 prøve slik som det tidligere var spesifisert i reglene fra 2012. Det
var også intensjonen i STEHK forslag til RS i 2016, at 2-dagers prøven skulle gjeninnføres helt og fullt,
slik som det tidligere var beskrevet i regelverket fra 2012.
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Ved behandlingen under RS i 2016 hadde FS følgende innstilling til forslaget fra STEHK:
«Det tilligger FS å utarbeide og vedta Uttaksregler for mesterskap og deltakelse. Forbundstyret 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.
På denne bakgrunn trakk STEHK sitt forslag, i tillit til at FS hadde forstått og ville gjeninnføre regelverket
slik det tidligere var formulert med hensyn til 2-dagers prøve i regelverket fra 2012. Med den formulering som FS har valgt, kan vi ikke se at så har skjedd.
Forslag til vedtak: Uttaksregler §7 – 2. setning endres til: 2-dagers prøver = 1 prøve.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Fastsetting av uttaksregler til Norsk Mesterskap tilligger det til enhver tid sittende forbundsstyre.

Kommentarer:
31 Eivind Haugseth
34 Kolbjørn Thun
19 Tore Bjørklund
Kjell Kruke – Leder AU NEG
Medlem FS Jostein Dahle
31 Eivind Haugseth
Leder FS Jan Helge Nordby
Kjell Arild Haugen – Leder Løshundkomiteen.
31 Eivind Haugseth
Leder FS Jan Helge Norby – FS ser at det er en uheldig formulering og skal se på saken.

Østerdalen EHK trekker saken.

Sak11.8 (Østerdalen EHK)
Uttaksregler Norsk og Nordisk Mesterskap – ALDER
ØEHK er av den oppfatning at deltagelse ved nasjonale og internasjonale mesterskap skal være en konkurranse mellom de hundene som har de beste kvaliteter i den disiplin det skal konkurreres i. Dette bør
ikke være begrenset av alder, hvis vi ikke snakker om spesifikke mesterskap for junior eller unghund.
I dagens uttaksregler, REGLER FOR UTTAK IL NM FOR LØS- OG BANDHUND og UTTAKSREGLER NORDISK
MESTERSKAP, BANDHUND OG LØSHUND, er det i tillegg ulike krav til alder. «..t.o.m. kalenderåret den
fyller 6 år..» for norsk mesterskap og «..t.o.m. kalenderåret den fyller 7 år..» for nordisk mesterskap.
Det er vanskelig å forstå hvorfor det er slik.
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Forslag til vedtak: §9 i REGLER FOR UTTAK TIL NM FOR LØS- OG BANDHUND og §7 i UTTAKSREGLER
NORDISK MESTERSKAP, BANDHUND OG LØSHUND fjernes.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Fastsetting av uttaksregler til Norsk Mesterskap tilligger det til enhver tid sittende forbundsstyre.
Fastsetting av uttaksregler til Nordisk Mesterskap tilligger Nordisk Älg Union.

Kommentarer:
31 Eivind Haugseth
Leder FS Jan Helge Nordby - Uttaksreglene må sees på og tar med seg signalene som blir belyst
31 Eivind Haugseth
Østerdalen EHK trekker saken.

Sak 11.9 (Østerdalen EHK)
Unghundprøve løshund
ØEHK er opptatt av at vi legger til rette for og stimulerer til at unge hunder kan og vil komme på jaktprøve når de er jaktmodne. HEHK og OOEHK arrangerte i 2018 en unghundprøve for løshund med stor
interesse og god deltagelse. Eneste kravet for å kunne delta, var at hunden var under 24 måneder ved
prøvestart. Dette bør være en inspirasjon til etterfølgelse for alle.
ØEHK ønsker derfor å utfordre alle klubber til å arrangere, alene eller i samarbeid med en eller flere
andre klubber, en unghundprøve for sine medlemmer etter de samme kriterier fra og med 2020. Prøven arrangeres som en samlet 1-dags prøve i september måned og deltagende hund må være under 24
måneder på prøvedagen. Vi ønsker videre å utfordre FS til å arrangere en nasjonal prøve, hvor beste
hund fra hver klubb fra de lokale unghundprøvene inviteres, en hund pr. klubb. Ved lik poengsum rangeres den yngste hunden først. Den nasjonale prøven arrangeres som en samlet 2-dags prøve i november samme år.
Vi tror dette vil være positivt for avlsarbeidet, gjennom at flere hundeiere kan bli inspirert til å vise fram
flere unge hunder uten at de behøver å ha jakterfaring.
En annen positiv effekt er at vi får flere samlaprøver. Med dagens muligheter oppleves dette som
«mangelvare». Ikke bare er samlaprøver en viktig kulturinstitusjon for elghundmiljøet, men også en viktig arena for dommerutvikling. Da deltagelse på samla prøve ikke lenger er et krav til JCH og mulighetene til å avholde forenklede dommermøter blir benyttet i stor grad, mister vi den faglige korrigeringen
og erfaringsutvekslingen som et felles dommermøte vil gi. Samla prøver gir også i stor utstrekning muligheter for utveksling av dommere på tvers av klubbene, noe som ytterligere styrker dommerfaget.
Forslag til vedtak: Alle klubber bør i løpet av september måned, alene eller i samarbeid med andre, arrangere en 1-dags samlet løshundprøve for hunder yngre enn 24 måneder for sine medlemmer. Beste
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hund fra hver klubb i de lokale prøvene, inviteres til deltagelse i en nasjonal 2-dags prøve samme år. FS
er ansvarlig for å utarbeide nødvendig regelverk og sørge for gjennomføring av den nasjonale prøven.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Dette kan de områdeklubbene som ønsker det gjennomføre uten ytterligere formalisering.

Kommentarer:
31 Eivind Haugseth
Ole A Løite – Medlem AU jämthund
4 Endre A Stakkerud
Leder FS Jan Helge Nordby.
31 Eivind Haugseth
34 Kolbjørn Thun - Kan dette innføres for både løs- og bandhund.
31 Eivind Haugseth
37 Nils Olav Stokke
34 Kolbjørn Thun

Saken ble tatt opp til votering med følgende alternativer.
1.Østerdalen EHK sitt forslag til vedtak Antall stemmer:
2. FS sitt forslag
Antall stemmer:

2519
3115

Følgende ble vedtatt:

Saken avvises.
Dette kan de områdeklubbene som ønsker det gjennomføre uten ytterligere formalisering.
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Sak 11.10 (Vest Agder EHK)
FS setter ned en komite som i løpet av 2019 fremskaffer et grunnlag som RS i 2020 kan gjøre
nye vedtak om regler og bestemmelser for norske jaktchampionatet.
Bakgrunn og mandat.
Det viktigste klubbene gjør for de jaktlige egenskapene til våre raser er å avvikle jaktprøver og legge til
rette for at flest mulig hunder kommer på prøver. Jaktprøvene måler hundens ulike egenskaper og er
grunnlaget for de jaktlige egenskapene i avl. Undersøkelser har vist at det er særlig prøver som er gått
mens hunden fortsatt er ung som gir det beste bildet av hundens genetiske egenskaper. Skal en lykkes
med å få fram kull der de fleste har gode jaktlige egenskaper er en avhengig av å vite om egenskapene
også til kullsøsken og nær familie. Det er derfor et hovedpoeng å få flest mulig hunder på prøve mens
de fortsatt er unge. Da er hunden mindre påvirket av trening og erfaring. De jaktlige egenskapene som
måles på prøvene skyldes derfor i større grad de medfødte evnene. Det er disse egenskapene som går i
arv, ikke jaktchampionat tittelen. Jaktchampionat tittelen er derimot en svært viktig motivasjonsfaktor
for den enkelte hundeeier for å stille på prøver. Veien fram til denne tittelen bør derfor ikke være unødig kronglete ved at vi har regler og bestemmelser som ikke betyr noe for målingen av hundens jaktlige
egenskaper, men heller fungerer som et hinder for at hundene kommer på prøve.
Våre bestemmelser er på flere punkter vesentlig forskjellig fra våre nordiske samarbeidsland, uten at en
vet noe sikkert om hva det betyr for kvaliteten på hundene.
Vest-Agder elghundklubb foreslår derfor at FS setter ned en komite som går igjennom de ulike regler og
bestemmelser.
Komiteens mandat er:
- å fremskaffe et faktagrunnlag som underbygger behovet for den enkelte bestemmelse eller som viser
at den ikke tjener den hensikten den var tiltenkt.
- sammenfatte de argumentene som er framsatt i forbindelse med de ulike regler og bestemmelser.
- fremlegge en oversikt over krav og bestemmelser for jaktchampionatet i våre nordiske samarbeidsland.
På dette grunnlaget skal så RS i 2020 fatte nye vedtak om kravene og veien til jaktchampionatet.
De regler/bestemmelser det skal komiteen skal se på er:
1. Hunder kan gå 1. dags prøver før fylte 15. måneder, uten utstilling, men ikke 2-dagers
2. Kravet om at en av prøvene må være tatt før 1. januar.
3. Kravet om to 1. premier på 1. dags og 1. på 2. dagers.
4. Kravet om 2 Very Good på utstilling etter 15 måneder.
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Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
For alle praktiske formål er innholdet i denne saken behandlet tidligere under RS 2015, etter forutgående behandling av en arbeidsgruppe nedsatt av forbundsstyret. Resultatet av RS behandlingen i
2015 fremgår av protokollen for sak 11.1.15:
Vedtak
Jaktchampionat Bandhund:
1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong
2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå.
Jaktchampionat Løshund:
1. Championatkravene opprettholdes som nå.
2. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene.

Forbundsstyret arbeider aktivt for å oppfylle gjeldende RS-vedtak. Forbundsstyret kan ikke se at det
foreligger nye eller vektige grunner til at saken skal behandles på nytt. Forslaget harmonerer dårlig
med tidligere RS vedtak om å arbeide for felles nordiske jaktchampionatregler.

Kommentarer:
Leder FS Jan Helge Nordby

Forbundsstyret forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Sak 11.11 (Vest Agder EHK)
Unghundchampionat.
På et tidligere RS ble det vedtatt å arbeide mot et unghundchampionat. Vi foreslår at dette arbeidet
skal være klart til RS i 2020.

Forbundsstyret har ved en feiltakelse oversett tidligere RS-vedtak i sak 11.9 fra RS 2015. Forbundsstyret
ble bedt om å legge frem en vurdering av innføring av et ”Unghundchampionat-jakt” for RS 2016. Dette
ble ved en feiltakelse ikke fremmet fra Forbundsstyret til RS 2016 som forutsatt i vedtaket.
Under Forbundsstyrets arbeid med innstillingen i RS-sak 11.11 til RS 2019, ble heller ikke den manglende effektuereningen av saken på RS i 2016 fanget opp.
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Forbundsstyret beklager at saken ikke har blitt fulgt opp i tråd med RS-vedtak 11.9.2015.
På bakgrunn av dette fremmer Forbundsstyret følgende nye innstilling til Representantskapsmøtet
2019:

Forbundsstyrets innstilling:
Representantskapet ber Forbundsstyret om å vurdere innhold og intensjon i forslaget som fremgår av
RS-sak 11.9.2015 fra Aust-Agder Elghundklubb. Resultatet av denne vurderingen skal legges frem for
RS 2020.

Kommentarer:
Leder FS Jan Helge Nordby

Forbundsstyret forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 11.12 (Telemark EHK)
Gjeninnføre «Årets oppdretter»
Årsmøtet i Telemark fremmer følgende forslag til RS:
Hedersbevisningen «Årets Oppdretter» gjeninnføres. Utdelingen av hedersbevisningen legges til årsmøte eller premieutdeling i områdeklubb der «Årets Oppdretter» er medlem.
Begrunnelse:
Mange oppdrettere nedlegger en stor innsats for å avle fram hunder som både ivaretar eksteriørmessige krav og jaktlige prestasjoner. Oppdrettere som oppnår slike gode resultater på sine kull bør påskjønnes.
Hedersbevisningen «Årets oppdretter» er en hedersbevisning som både ble verdsatt og lagt merke til i
elghund-kretser. En av årsakene til at hedersbevisningen ble fjernet har trolig sammenheng med kostnadene i forbindelse med utdeling av hedersbevisningen. Dette kan løses på en enkel måte f.eks i forbindelse med årsmøte eller premieutdeling i områdeklubben der «årets oppdretter» er medlem.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget om å ta opp igjen tradisjonen med å kåre ”Årets oppdretter”.
Forbundsstyret utarbeider statutter og rammer for utdeling av hedersprisen ” Årets oppdretter”.

Kommentarer:
Ingen
Forbundsstyret forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Norske Elghundklubbers Forbund 42 Ordinære Representantskap

58

Sak 11.13 (Telemark EHK)
Inngåelse av avtaler med kommersielle aktører
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS:
Avtaler av kommersiell karakter skal konsekvens-utredes og sendes klubbene til gjennomsyn. Før slik
avtale inngås skal FS ha bak seg:
• Flertallsvedtak på aktuell sak fra RS
eller
• Et flertall av klubbene på et ledermøte hvor saken er oppført på saklisten til ledermøtet
• Ved inngått avtale skal kopi av signert avtale sendes klubbene

Bakgrunn:
Dette forslaget ble fremmet av TEHK på RS i 2012. Forbundsstyret imøtegikk forslaget. Det førte til at
TEHK trakk saken den gangen. Saken ble vedtatt på nytt av årsmøtet i TEHK i 2015. På grunn av konflikten med Egmont ble saken ikke sendt RS, men satt på vent til Egmontsaken var løst. Årsmøtet i TEHK i
2017 vedtok enstemmig å fremme denne saken for RS. Styret i TEHK har, i samråd med Lov og Kontrollkomiteen v/John Tomas Homme, fått medhold i at denne saken kan fremmes for RS i 2019 da den av
ukjente årsaker ikke er fremmet for RS verken i 2017 eller 2018. Saken anses fortsatt å ha relevans i forhold til inngåelse av avtaler mellom NEKF og kommersielle aktører.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Forslaget i sin form skaper unødvendig byråkrati og et handlingslammet forbund.
Begrepet ”kommersielle avtaler” vil i praksis måtte tolkes til å gjelde de fleste av avtalene som
NEKF til enhver tid har med leverandører av varer og tjenester som regnskap, trykkeri, hoteller
mm. Alle disse avtalene er kommersielle avtaler. Forbundsstyret går ut fra at forslagsstiller her tenker på avtaler med særlig stor økonomisk forpliktelse for NEKF. Forbundsstyret mener at det til enhver tid sittende forbundsstyre på selvstendig grunnlag må vurdere hvilke avtaler som er av en slik
karakter at de bør forankres på RS. Det kan både være avtaler av stor økonomisk betydning, eller
det kan være avtaler av svært prinsipiell karakter. Denne tilliten må et forbundsstyre ha for å
kunne fungere som et funksjonelt og handlekraftig styre for organisasjonen.

Kommentarer:
Ivar Horrigmo
Leder FS Jan Helge Nordby

Telemark EHK trekker saken.
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Sak 11.14 (Telemark EHK)
Endring av andel kontingent Norske Elghundklubbers Forbund
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS:
Kontingent-andelen til NEKF settes ned til det nivå kontingenten hadde før Egmontsaken.
Begrunnelse:
For å løse den økonomiske situasjonen i NEKF som følge av Egmomtsaken ble det blant annet vedtatt å
heve kontingentandelen til NEKF. Denne økningen skulle være midlertidig. Det foreslås derfor at kontingenten settes ned til det nivå kontingenten hadde før endringen i forbindelse med Egmontsaken.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Norske Elghundklubbers Forbund er som alle andre organisasjoner eksponert for den alminnelige
pris og kostnadsveksten i samfunnet. Realiteten i forslaget innebærer en inntektsreduksjon i størrelsesorden 250.000 kroner pr år. Sammenholdt med ambisjonene på it-satsing og områdeklubbenes
behov for support og veiledning, vil dette medføre regnskapsmessige underskudd i årene som kommer. Forslaget er ikke bærekraftig og fremstår lite gjennomtenkt, etter en svært krevende periode i
forbundets historie. Gjennom stram kostnadsstyring, tøffe prioriteringer og lån fra områdeklubbene, har vi i fellesskap klart å bygge opp et solid økonomisk fundament for helt nødvendig videreutvikling og modernisering.
Forbundsstyret viser til egen sak om kontingent og opprettholder sitt forslag i sak 9.

Kommentarer:
11 lars Jørgen Lassen

Telemark EHK trekker saken
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Sak 11.15 (Forbundsstyret)
Jaktprøveregler Villsvin
JAKTPRØVEREGLER FOR LØSHUND
PÅ VILLSVIN

2.1 KLASSEINNDELING
Ingen klasseinndeling på løshundprøve for villsvin.

2.2 Gjennomføring av prøven
Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er
i strid med viltloven, andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.
• Det er kun prestasjoner som løshund på villsvin som kan gi poeng og premiering.
• Hver hund skal prøves minst 1 dag.
• Prøvetiden er regulert i jaktprøvereglene.
• Hund som ikke kommer for villsvin har ikke krav på ny prøve.
• Hunden skal prøves alene.
• Hunden må være fylt 9-ni måneder senest på prøvedagen.
• Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende klubb/forening.
• Hunder under 15 måneder kan starte på 1- dags prøve uten premiering på utstilling.
For at jaktprøven skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling.
• En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer.
• Alle moment skal bedømmes på villsvin.
• Det er ikke tillatt å stanse for å gå på villsvin man ser fra bil. Får man se villsvin ute i
terrenget etter at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
• Med prøvegruppe menes hundefører, dommer og eventuelt aspirant, elev
eller kjentmann.
Løshundprøve på villsvin kan arrangeres som:
• Samlet prøve med felles utgangspunkt over 1 dag.
• Separat prøve over 1 dag.

Terreng
•
•

•

Arrangøren skal fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng.
Prøveleder kan unntaksvis godkjenne at prøven gås i terreng hundefører disponerer.
Samme hund kan imidlertid ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng
hvor den har oppnådd premiering.
Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden
ikke trekkes uten samtykke fra dommer.
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Generelt
Dommer bør på generelt grunnlag orientere uerfarne hundeførere om prøvereglene.
Dommer bestemmer tidspunktet hunden skal slippes. Hundefører bestemmer hvor i terrenget en skal starte, men hunden kan ikke slippes direkte på villsvin som ses i terrenget,
eller direkte på ferske spor.
Dommer bestemmer hvordan en best kan få prøvd hunden i alle momenter, og skal i sitt
skogskort notere alt som er relevant for en korrekt bedømmelse av hunden. Dommer og
fører har i fellesskap ansvar for at hunden blir prøvd i henhold til reglene (jfr. poengskjema).
Jaktprøvereglene regulerer den tiden som prøven har til disposisjon gjennom dagen.
Dommer kan beslutte at det på grunn av avbrudd i prøven, alvorlig forstyrrelse eller andre
spesielle forhold skal byttes prøveterreng. Tiden som går med til dette trekkes fra prøvetiden.
Dommer skal notere nøyaktig tid og sted hvor nabohunden høres for om mulig supplere
nabodommers inntrykk. Hører dommer los som kommer i hans prøvefelt, og denne kan
tenkes å komme fra annen deltakers hund, plikter dommer hvis mulig å koble sin prøvehund, såfremt denne ikke allerede har stålos på villsvin. Lostid i samjag godskrives ikke.

Forstyrrelse
Dersom det under prøven oppstår en alvorlig forstyrelse og denne ikke kan unngås, kan
hunden kobles og først slippes etter forflytning til annet område. Hundens prestasjonspoeng før forstyrrelsen oppstår, medregnes i sluttresultatet.
Eksempel på forstyrrende momenter er:
• Fremmed hund slutter seg til prøvehundens arbeid.
• Pågående jakt i området og denne forstyrrer åpenbart hundens arbeid.
• Et åpenbart faremoment for hunden oppstår under arbeid med villsvin.
• Prøven kan ikke avholdes på dyr som er bevegelseshemmet slik at den ikke oppfører seg som friske dyr.
Fortolkning av hvorvidt det er spørsmål om forstyrrende momenter avgjøres i prøveområdet av dommer, og den endelige beslutning skjer i samråd med prøvens leder.

Avbrudd i prøven
Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden ikke trekkes
uten dommerens samtykke. Dette gjelder både under søkstid og arbeidstid.
Dersom hundefører likevel velger å trekke hunden, skal hundens oppnådde prestasjonspoeng frem til prøvens avbrudd noteres i skogskortet og behandles av dommerkollegiet.
Avbruddet skal anmerkes og kommenteres i skogsprotokollen.
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Prøven kan avbrytes før tiden dersom hunden gjør en av følgende feil og det er
svært forstyrrende for gjennomføring av prøven:
•
•

Hunden mangler interesse og jaktlyst.
Det konstateres med sikkerhet at hunden driver villsvin og følger sporet under los
eller loser på ferske villsvinspor.

•

Hunden loser på husdyr eller annet vilt og ikke avbryter på kommando, eller vender tilbake og opptar losen den ble kalt bort fra.
Hunden slår inn på en annens los og kan ikke lokkes av/kobles.

•

Karakterskala:
Utmerket prestasjon
Meget bra prestasjon
Bra prestasjon
Godtagbar prestasjon
Dårlig prestasjon
Ingen prestasjon/er ikke prøvd/eller kan ikke bedømmes

9-10 p
7-8 p
5-6 p
3-4 p
1-2 p
0 poeng

Poengskjema:
Prestasjonsmomenter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Søk
Avstand til uttaket
Losarbeidets kvalitet
Hundens mot
Påhengelighet
Evne til å stille flyktende villsvin
Lostid
Losmålets hørbarhet
Bruken av målet
Lydighet og samarbeid

koef.
1,5
0,5
1,5
1,5
1,0
1,5
0,5
0,5
0,5
1,0

poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng
0-10 poeng

Prøvetider:
En jaktprøve består av søkstid, arbeidstid og annen prøvetid.
Disse tidene utgjør tilsammen prøvetiden:
Søkstid:
Maksimalt 240 min.
Villsvinarbeid:
Maksimalt 240 min.
Annen prøvetid:
Hunden kommer tilbake etter å ha hengt på villsvin, eller hunden forlater villsvinarbeidet for å oppsøke gårder, veier, bilen eller lignende.

Villsvinarbeid kan maksimalt være 240 min, og starter ved første uttak. For å fastslå at det
er arbeid med villsvin, så må dommer:
• Høre uttak som med sikkerhet er på villsvin.
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•
•

eller se villsvin med hunden taus rett bak
eller konstatere stålos-signal på PBP og senere finner hunden i los der man
fikk signalet.

Villsvinarbeidstidens innhold:
-

Hunden loser på villsvin.
Hunden har ganglos.
Hunden henger på villsvin.
Hunden tar kontakt under arbeidet men gjenopptar arbeidet umiddelbart.
Prøven kan avsluttes når alle moment er ferdigprøvd, men likevel ikke før hunden
har 150 minutter lostid.
Arbeidstiden avsluttes senest ved mørkets frembrudd.

Regler for bruk av Posisjons Bestemmende Peiler (PBP), ved bedømmingen.
Peileutstyr skal brukes for å styrke bedømmelse av hunden i de enkelte momenter.
Alle deltakende hunder skal bruke PBP. Det er hundeførers ansvar å stille med PBP, og
dommer skal ha full tilgang til denne. Hundeføreren kan bruke en egen PBP i tillegg til den
dommeren bruker.
Skogsprotokollen skal vise om PBP har blitt brukt under hele prøven.
Ved bruk av PBP skal både bakkemålt løpestrekning og luftlinje til hunden avleses og
overføres til skogskortet. Dette skal gjøres i alle momenter der avstander har betydning
for bedømmelsen.
Skogskortet skal være med i skogen og fylles ut fortløpende.
Dommeren bruker PBP peileren under hele prøvetiden, men dersom PBP slutter å virke eller
hunden er utenfor rekkevidde skal bedømmelsen foretas etter egne tabeller som fremkommer i momentene.
Dommer og hundefører skal i fellesskap tilstrebe å opprettholde peilerkontakt gjennom
hele prøvedagen.
Noen momenter kan måles nøyaktig ved hjelp av PBP, i andre momenter gir PBP bare
indikasjoner. Dommeren kan slå fast uttaksplassen ved hjelp av PBP, om det senere
kan bekreftes at losen står der.

Bedømmingsmomentene:
MOMENT 1. SØK ( koef. 1,5 )
Søk innebærer at hunden er ute i terrenget og at det er sannsynlig at den leter etter
villsvin. Ved utfordrende terreng og/eller tungt føre skal dommeren ta hensyn til dette i
sin bedømmelse.
Som oftest gjennomfører hunden flere søksturer før den finner villsvin. Under søket
skal bedømmelsen rettes inn mot gjennomsnittet av søksturene.
Norske Elghundklubbers Forbund 42 Ordinære Representantskap

64

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.

Følgende skal legges til grunn for bedømmingen av søket og vektlegges likt:
1.
2.
3.
4.

Søksmønster / hastighet
Vindretning / terrengforhold
Søksturens lengde
Lengste avstand (luftlinje) til prøvegruppa, regnes fra den plassen der prøvegruppen sist hadde kontakt med hunden. Gjennomsnitt av søksturene.

Søket skal om mulig prøves på nytt etter losarbeidet dersom dommeren har sett for lite søk
før uttaket. Det skal tas hensyn til føret og den tid som har gått med til arbeid med villsvin.

Om hunden ikke har søk skal prøven avsluttes etter 60 min.
Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med noen av beskrivelsene under
skal dommeren bruke skjønn ved poengsettingen. Dette skal begrunnes i Skogsprotokollen.
Søket poengsettes slik:
Søksmønstret er svært effektivt, farten er utmerket, og søksturene er i
gjennomsnitt over 15 minutter.
Søksmønstret er effektivt, farten er meget bra, og søksturene er i
gjennomsnitt 10-15 minutter.
Søksmønstret er ikke like effektivt, farten er bra, og søksturene er i
gjennomsnitt 20-30 minutter.
Søksturene er i snitt er 5-10 minutter
Søksturene er i snitt er 3-5 minutter
Søksturene er i snitt er over 30 minutter
Søksturene er i snitt er 1-3 minutter
Hunden forlater prøvegruppen og tar ikke kontakt på lang tid.
Uttak på første søksturen bedømmes etter følgende tabell:
Avstand fra PG til uttaket 0-199 m luftlinje
Avstand fra PG til uttaket 200-399 m luftlinje
Avstand fra PG til uttaket 400-599 m luftlinje
Avstand fra PG til uttaket over 700 m luftlinje
Har ikke søk

Poeng
9-10
8
7
6
5
4
2-3
1
poeng
4
5
6
7
0

MOMENT 2. AVSTAND TIL UTTAKET ( koef. 0,5 )
En hund med utmerket søk bruker sine evner og terrenget til å finne villsvin på lang
avstand. Når det blir uttak skal dommer etter beste evne bedømme avstanden til opptaket
målt i luftlinje. Avstanden skal måles fra der prøvegruppen sist hadde kontakt med hunden.
Poenggivningen skal foretas etter følgende tabell, men det skal tas hensyn til sterkt kupert terreng. Ved flere uttak skal det settes poeng ut fra en gjennomsnittsbetraktning .
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Momentet poengsettes slik:
Avstand i luftlinje
Poeng

0-100 meter
0-1 poeng

100-200 meter
2-3 poeng

200-400 meter
4-6 poeng

400-600 meter
7-9 poeng

Over 600 meter
10 poeng

MOMENT 3. LOSARBEIDETS KVALITET ( koef. 1,5 )
Med losarbeid menes den delen av villsvinarbeidet vi hører los. Jo lengre losarbeid og
fast stålos, jo større mulighet har vi for å kunne lykkes under praktisk jakt.
Hunden skal få jobbe i fred med villsvinet. Los i uttaket skal være 60 minutter, og gjentaket skal være 20 minutter.
Med villsvinkontakt menes att dommeren skal kunne se villsvinet under normale forhold.
Det skal ikke legges hunden til last om prøvegruppen ved et uhell støkker villsvinet før man
oppnår kontakt.
Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen.

Losarbeidets kvalitet poengsettes slik:
Dommeren har minst to villsvinkontakter, og minst to
støkkinger etter 60 minutters standlos hvorav en etter
gjentak.
Dommeren har minst to villsvinkontakter, og minst en
støkking etter 60 minutter standlos.
Dommeren har minst to villsvinkontakter, og minst en
støkking etter 60 minutter standlos.
Dommeren har minst en villsvinkontakt, og minst en
støkking etter 60 minutter standlos.
Dommeren har minst en villsvinkontakt, og minst en
støkking etter 60 minutter standlos.
Stålos i minst 40 min
Stålos i minst 20 min
Ganglos i minst 150 minutter
Stålos i minst 5 minutter
Ganglos i minst 120 minutter
Ingen standlos eller ikkje opptak

Stålostid
150

Poeng
10

120

9

100

8

80

7

60

6

40
20

5
4
3
2
1
0

5

Antall støkkinger og villsvinkontakter bedømmes etter arbeid med det samme
villsvinet/samme gruppe av villsvin. Nye uttak kan likevel gi lengre stålostid som da kan gi
høyre poengsum i den høyeste delen av poengskalaen.

MOMENT 4 HUNDENS MOT ( koef. 1,5)
Her måles hundens mot og effektivitet ved stålos på villsvin. Hunden skal raskt, uten å nøle,
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igjen nærme seg villsvinet etter utfall, og ikke søke støtte hos hundefører. Ved flere uttak
skal poenggivningen fra 4-10 poeng gis etter en gjennomsnittsberegning. I poenggruppe 510 poeng gis hunden den høyeste poengsummen dersom hunden jobber med stort villsvin.
Innenfor poengskalaen 0-3 poeng skal den dårligste prestasjonen/ uttaket legges til grunn.
Momentet Mot poengsettes slik:
Hunden arbeider utmerket med initiativ og stort mot, og følger raskt opp utfall.
Det er lett å lokalisere villsvinet
Hunden arbeider meget bra, og følger raskt opp utfall. Lett å lokalisere villsvinet
Hunden jobber mest på god avstand og er noe reservert etter
utfall. Ganske lett å lokalisere villsvinet.
Hunden arbeider passivt, men følger opp utfall. Det er vanskelig å lokalisere
villsvinet. Eller om hunden loser på villsvin men arbeidet ikke kan bedømmes.
Hunden oppsøker prøvegruppen en gang før 60 minutters standlos
Hunden oppsøker prøvegruppen to ganger før 60 minutters standlos
Hunden arbeider passivt og følger ikke opp utfall
Hunden er redd og tør ikke lose på villsvinet, unntatt enkelte boff, eller
standlosarbeidet er under 5 minutter.
Ikke uttak

Poeng
9-10
7-8
5-6
4
3
2
1
0
0

MOMENT 5. PÅHENGELIGHET ( koef. 1,0 )
Med påhengelighet menes viljen til å forfølge villsvinet og eventuelt få ny kontakt. Med
flyktende villsvin menes villsvin som prøvegruppen støkker, villsvin som umiddelbart flykter
ved uttak, flykter av seg selv eller av andre årsaker, eller flykter fordi losarbeidet blir forstyrret.
Påhengelighet bedømmes etter konstatert tilbakelagt bakkemålt fluktavstand, ikke luftlinje. Retur til prøvegruppen skal ikke regnes som påhengelighet. Alternativt kan tiden hunden er borte også legges til grunn.
Dersom hunden etter en kraftig støkking tar kontakt med prøvegruppen men umiddelbart opptar forfølgelsen skal dette ikke virke negativt på poengsettingen.
De angitte avstandene og minuttene i tabellen legges til grunn ved bedømmelsen, men det
skal tas hensyn til terrenget.
Ganglos teller ikke som påhengelighet.
Om påhengelighet avbrytes av naturlig hinder/gjerde eller liknende skal dommeren ta hensyn til dette.

Dersom det er flere uttak samme dag, skal den beste påhengeligheten på
en dyregruppe/uttak legges til grunn for poengsettingen.
Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen.
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Påhengelighet poengsettes slik:
Sammenlagt påhengelighet er minst 5 km.
Sammenlagt påhengelighet er minst 4 km.
Sammenlagt påhengelighet er minst 3 km.
Sammenlagt påhengelighet er minst 6 km.
Sammenlagt påhengelighet er minst 2 km.
Sammenlagt påhengelighet er minst 9 km
Sammenlagt påhengelighet er minst 1 km.
Sammenlagt påhengelighet er under 1 km.
Hunden forfølger villsvinet og er borte i mindre enn 10 minutter
Hunden forfølger ikke flyktende villsvin/ kan ikke bedømmes

Eller er borte
50-60 min
40-50 min
30-40 min
Over 60 min
20-30 min
Over 90 min
15-20 min
10-15 min

Poeng
10
9
8
7
6
5
4
2
1-2
0

MOMENT 6. EVNE TIL Å STILLE FLYKTENDE VILLSVIN (koef. 1,5)
Med hundens evne til å stille flyktende villsvin mener vi evnen til å få gjentak (forflytningen
må være minst 100 m).
For å prøve hundens evne til å stille flyktende villsvin skal prøvegruppen støkke flere
ganger. Første støkking skal gjøres forsiktig og på god avstand.
Støkking må foretas av prøvegruppen, eller at det med sikkerhet konstateres andre årsaker. Påfølgende støkkinger skal gjøres kraftigere med den hensikt å få villsvinet i rask
flukt.
Los i uttaket skal være 60 minutter, og gjentaket skal være 20 minutter.
I poengnivående 5-6 opp til 9-10 gis det høyeste poenget dersom hunden jobber med
stort villsvin.
Evnen til å stille flyktende villsvin poengsettes slik:
Minst 2 gjentak på 20 min hver og 2 villsvinkontakter. Etter 60 min los i uttaket
Minst 2 gjentak på 20 min hver og 1 villsvinkontakt. Etter 60 min los i uttaket.
Minst 1 gjentak på 20 min og 1 villsvinkontakt. Etter 60 min los i uttaket.
Etter støkking, gjentak med fast stand i minst 20 min.
Ingen fast standlos etter støkking, men minst 20 min ganglos
Kort standlos og skjen uten at det støkkes.
Ingen standlos, villsvinet reiser i uttaket.
Hunden forfølger ikke villsvinet etter støkking
Kan ikke bedømmes

Poeng
9-10
7-8
5-6
4
3
2
1
0
0

MOMENT 7. LOSTID (koef. 0,5)
Lostid for stålos eller ganglos angis med en nøyaktighet på hele minutter. Pauser på under 2 min skal ikke trekkes fra i lostiden.
Ved flere loser legges lostidene sammen.
Ganglos regnes også inn under lostid, men kan ikke godskrives med flere minutter enn
fast stålostid.
Poengberegningen gjøres etter tabellen under. Om sammenlagt lostid er under 10 minutter
gis 0 poeng. Om hunden loser på stort villsvin i poengnivå 9-10 skal den ha 10 poeng.
Lostiden poengsettes slik:
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Lostid i minutter
Poeng

0
0

10
1

20
2

40
3

60
4

80
5

90
6

110
7

130
8

150
9-10

MOMENT 8. LOSMÅLETS HØRBARHET (koef. 0,5)
Ved bedømmelse av losmålets hørbarhet skal det tas hensyn til vær, snømengde
og terrengforhold.
Hørbarheten testes tilstrekkelig, dvs flere ganger i løpet av lostiden. Poengberegningen forutsetter normale lytteforhold.
Losmålets hørbarhet poengsettes slik:
Utmerket hørbarhet
Meget bra hørbarhet
Bra hørbarhet
Brukbar hørbarhet
Dårlig hørbarhet
Kan ikke bedømmes

Poeng
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
0

MOMENT 9. BRUKEN AV MÅLET (koef. 0,5)
Med bruken av målet menes hundens lostakt og evne til å føre en jevn los uten opphold. Jevnheten i losen er like viktig som lostakten og skal gis like stor vekt ved bedømmingen.
• Med lostakt menes antallet boff pr. minutt.
• Med losens jevnhet menes at losen er jevn og uten opphold.
• Antall boff telles i et helt minutt og gjentas flere ganger under lostiden. Gjennomsnittet av disse tellingene legges til grunn for poengsettingen.
Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med nedenstående hendelsesforløp skal
det benyttes skjønn ved poengsettingen.
Dette skal begrunnes i skogsprotokollen.
Bruken av målet poengsettes slik:
Lostakt over 70 boff / min, loser jevnt uten opphold
Lostakt 60 - 80 boff / min, noen pauser godtas
Lostakt 50 - 70 boff / min, noe forstyrrende korte opphold godtas
Lostakt 40 - 60 boff / min, forstyrrende opphold
Lostakt under 40 boff /min, seriebetong, mye opphold.
Lostakt under 20 boff / min
Lostiden er kortere enn 10 min
Kan ikke bedømmes

Poeng
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2
0
0
0

MOMENT 10. LYDIGHET OG SAMARBEID (koef. 1,0)
Registrere hundens vilje til å følge førerens kommando.
Registrere hundens vilje til å holde kontakt med
føreren.
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Lydighet og samarbeid skal testes ved:
1. søk (0-2p)
2. under villsvinarbeidet (0-5p)
3. etter avsluttet villsvinarbeid (0-3p)
For å oppnå 4-5 poeng under villsvinarbeidet må alle forsøk på innkalling være vellykkede.
Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med nedenstående hendelsesforløp skal
det benyttes skjønn ved poengsettingen.
Dette skal begrunnes i skogsprotokollen.
Lydighet og samarbeid poengsettes slik:
Søk
Hunden kontakter prøvegruppen med jevne mellomrom, er mulig å dirigere.
Uttak på første søksturen
Hunden kan ikke kalles inn

Poeng
0-2p

Under villsvinarbeidet
0-5p
Hunden kan kalles inn fra stålos og kommer umiddelbart på innkallingene, to ganger.
Er koblbar. Villsvinarbeidet gjenopptas.
Hunden kan kalles inn fra stålos og kommer umiddelbart på innkallingene, en gang.
Er koblbar. Villsvinarbeidet gjenopptas.
Ved innkalling kommer hunden etter litt nøling. Er koblbar. Arbeidet gjenopptas.
Prøvegruppen klarer å koble hunden uten at den viser interesse for å
ta kontakt, villsvinarbeidet gjenopptas.
Hunden arbeider med villsvin hele arbeidstiden, men kan ikke kalles inn
Hunden kan ikke kalles inn og arbeider ikke med villsvin hele arbeidstiden
Etter avsluttet villsvinarbeid
0-3p
Hunden tar kontakt etter minst 60 min villsvinarbeid og minst en støkking
Hunden tar kontakt når prøvegruppen er inne i losområdet, eller hunden tar ikke
kontakt med prøvegruppen men loser på villsvin ved prøveslutt.
Hunden tar kontakt før 60 minutters villsvinarbeid.
Hunden kan ikke kalles inn eller gir seg før arbeidstidens slutt

3.3. Premiering.
For å oppnå 1. premie kreves:
Minst 70 poeng og minst 80 minutters sammenlagt lostid på samme
villsvin/samme villsvingruppe, og minst en villsvinkontakt.
For å oppnå 2. premie kreves:
Minst 60 poeng og minst 60 minutters sammenlagt lostid på samme
villsvin/samme villsvingruppe, og minst en villsvinkontakt.
For å oppnå 3. premie kreves: 50 poeng
Minst 50 poeng og minst 60 minutters sammenlagt lostid på samme
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0

5
4
3
2
1
0

3
2
1
0
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villsvin/samme villsvingruppe, og det skal være sikre sportegn etter villsvin ..

4. BEDØMMELSE
Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene er
spesielt vanskelige, for eksempel styrtregn, sterk vind eller snø, 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 villsvin i verdige former.
Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen, dog
ikke lostiden.

5.GJENNOMFØRING AV DOMMERUTDANNING
Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere
når nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Det må være et flertall i styret for vedtaket.
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 trenet og ført hund til premie i den aktuelle
jaktprøveform.
Kandidatene mottar et elev/aspirantkort som skal følge kandidaten 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. Før
aspirantarbeidet avlegges, må forbundenes krav om gjennomført dommerkurs være oppfylt,
og elevarbeidet godkjent.
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.
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 hvor også NKKs representant og
prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som
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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. 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.
Elev- og aspirantarbeid kan tas på 1 år.
Elevarbeidet skal gås over 2 dager. Elevarbeidet kan tas som settedommer en av dagene.
Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere og hunden må være prøvd i
alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes.

7. AUTORISERING, AVAUTORISERING OSV AV DOMMERE
7.1 Autorisasjon og avautorisering
NKK Hovedstyre eller den Hovedstyret har delegert myndighet til har ansvaret for
å autorisere og avautorisere jaktprøvedommere etter innstilling fra det aktuelle
utdanningsutvalg. For å kunne bli autorisert kreves det hovedmedlemskap i NKK.

7.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon
Det kreves medlemskap i en av NKKs medlemsklubber for opprettholdelse av autorisasjon.
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som ikke
lenger anses for å være faglig kvalifisert kan det reageres mot på en eller flere av de
følgende måter: Avautorisering, advarsel, pålegge om å delta på dommerkonferanse, pålegg
om å ta hele/deler av utdannelsen på nytt eller å avlegge eksamen på nytt. Tap av autorisasjon som følge av adferd som er uforenlig med dommerrollen er en disiplinær sak og må
behandles etter bestemmelsene i NKK lover kap 7. Dommer som flytter fra Norge permanent skal være autorisert i det land vedkommende er bosatt. For dommere med midlertidig
bopel i annet land gjelder de til enhver tid gjeldene regler i NKK for dommerautorisasjon, se
www.nkk.no. Dommer må selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon.

7.3. Regodkjenning
Regodkjenning vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK.

8. Championat
Se de til enhver tid gjeldende regler for championat på www.nkk.no
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Innspill områdeklubber:
Vestfold EHK:
- Jaktprøveregler Villsvin
Vedtak: styret foreslår å støtte NEKF om å søke NKK om å få godkjent jaktprøveregler for
Villsvin.
Årsmøte støtter ikke forslaget. Argumenter mot dette er: villsvin er en fremmed art i Norge,
det anses ikke riktig å åpne for jaktprøver på denne arten da det kan fremme jaktlyst og
jaktegenskaper hos hundene på en uønsket art. Det refereres også til Lover for NEKF: §1-2
Formål, NEKF har til formål: b) å arbeide for utvikling og forbedring av elghund-rasene, med
særlig vekt på de norske c) å fremme elghundrasene og riktig bruk av disse rasene.

Telemark EHK:
Årsmøtet i Telemark fremmer følgende forslag til RS:
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb støtter at det utarbeides jaktprøveregler for Villsvin, og
at det er autoriserte jaktprøvedommere løshund som dømmer prøveformen. Punkt 11.4 fra
de svenske reglene foreslås innarbeidet i de norske reglene. Samtidig økes aldersgrense for
å delta på prøve fra 9 mnd til 12 mnd.
Begrunnelse:
Trening og testing av hund på villsvin vil kunne bidra til en mer effektid jakt på villsvin slik at
bestanden holdes nede og ikke får utbre seg. Det at det innføres jaktprøveregler for Villsvin
må ikke bli et argument for å opprettholde og etablere Villsvin i større grad i Norge.
Forslaget er godt belyst og begrunnet i innsendte kommentarer og forslag fra medlem Ariel
Thorkildsen’s til årsmøtet i Telemark Elghundklubb 2019:
Punkt 11.4 fra de svenske reglene mangler i det norske forslaget for prøver på villsvin. Nest
etter bjørn er kanskje villsvinet det dyret som setter hundens mot mest på prøve. De kan
være veldig aggressive i los, angripe og gjøre mye utfall mot hunden.
Med et lite villsvin (mindre enn hunden) vil de fleste hunder føle seg ganske overlegne, og
ofte gjøre en mer iherdig jobb. Med det får en mindre/dårligere grunnlag for å måle bla moment 5, 7 og 8. Hundens mot, stillende egenskaper og lostid.
Er losdyret større og mer overlegent hunden vil det og være mindre sjanse for at hunden
viser et for skarpt arbeids-sett på losdyret. Noe som ikke er ønskelig.
"11.4 Bedömningsbart vildsvin = Provdjur Bedömningsbart vildsvin (provdjur) ska vara
större (tyngre) än hunden, kan alltså variera beroende av storlek på hunden – domaren avgör. Arbetar hunden med ”stort” vildsvin ska hunden i momenten 5, 7 och 8 tilldelas den
högre poängen i aktuell nivå. Skäller hunden på grupp av vildsvin ska storleken räknas utifrån det största i gruppen om inte domaren med säkerhet kan avgöra att hunden enbart
fokuserar på de mindre. Arbetar hunden med för litet vildsvin ska hunden kopplas så snart
som möjligt då dessa ej ingår i benämningen provdjur och föras till annan prov- 18 plats för
släpp. Tiden för förflyttning räknas inte in i sök/provtiden. Provdjuret/djuren ska betraktas
som vilda, friska och i övrigt vara vid god vigör – domaren avgör."
Ønsker og å stille et spørsmål om alder på hund ved villsvinprøve. Er det forsvarlig å ha 9
mnd aldersgrense på et vilt som er såpass aggressivt og farlig for hundene?
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I Sverige er det 12 mnd aldersgrense. Og en del av jakthegnene der de har ville villsvin anbefaler de at hunden er minst 1 år gammel.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget fra Telemark EHK. Reglene vedtas og oversendes NKK for godkjenning med de endringer som er fremkommet.
Punkt 11.4 fra de svenske reglene hadde falt ut ved en inkurie i oversettelsen av regelverket. Forbundsstyret støtter også aldersgrensen på hund settes til 12 måneder på linje med de svenske reglene.

Kommentarer:
Medlem FS Jostein Dahle

Forbundsstyret forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vestfold EHK forslag falt med 193
stemmer.

Sak 11.16 (Forbundsstyret)
Oppfølging av RS sak 11/17 fra Nord Trøndelag EHK
HD-PROBLEMATIKKEN PÅ NEG OG NES
I flere tiår har Norske Elghundklubbers forbund arbeidet hardt for å avle seg bort fra hofteleddsdysplasi
(HD) på våre nasjonale elghundraser NES og NEG. I denne perioden har det praktisk talt kun blitt avlet
på HD-frie hunder. Vi hadde derfor forventet en vesentlig avlsmessig framgang, all den tid fokus på HD
har hatt første-prioritet i avlsarbeidet.
Nedenforliggende oversikt viser at så ikke har skjedd. Kilde: NKK.
HD-fri Svak grad (C)
NES
NEG
19901999 91,7% 91,4%
20002009 93,3% 86,8%
20102014 87,0% 81,3%
2015 87,6% 76,8%
2016 84,0% 74,0%

Middels (D)
NES
NEG

Sterk grad ( E)
NES
NEG NES

NEG

5,4%

5,2%

2,0%

2,5%

0,9%

0,9%

4,5%

8,8%

1,8%

3,3%

0,6%

1,1%

6,8% 14,6% 4,8%
3,8% 19,9% 5,7%
12,0% 18,1% 4,0%

3,9%
3,1%
7,1%

1,4%
2,9%
0,0%

0,8%
0,8%
0,8%

Statistikken viser en klar tendens: Den avlsmessige framgangen som i oppstarten var forventet, har blitt
til en negativ utvikling, større for grå enn for svart, men den samme utvikling er sterk og klar for begge
raser.
I ”Jakt og Fiske” nr. 3. 2016 ser vi på side 68 at det estimeres at hundeeiere i perioden 1980 til 2003 har
brukt 200 millioner kroner til røntgenundersøkelser og påfølgende analyser i NKK.
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Det har blitt utarbeidet HD-indekser som har blitt vektlagt i alt avlsarbeid for begge rasene. Den
20.12.16 informerte NKK i brev til klubbene at det var avdekket vesentlige feil i utarbeidelsen av HDindekser.
Konklusjon:
Manglende avlsframgang, feil i rutiner, tilfeldigheter i avlesninger og feil i indekser, har ført til at vi nå
mener at tiden er inne til å stille spørsmål om det fortsatt er riktig å prioritere den sterke vektlegginga
av HD i avlsarbeidet for NES og NEG. Vår mening er at det må være langt viktigere å se om en jakthund
fungerer i skogen enn på veterinærbordet.
Forslag til vedtak fra Nord-Trøndelag Elghundklubb:
I en periode på fem år fra 01.07.2017 kreves det ikke at HD – status er kjent for avlshunder for de raser
som organiseres i Norske Elghundklubbers Forbund. Ved utløpet av perioden foretar NEKF ei evaluering
av de resultater som er høstet av omlegginga.
RS behandling:
Nord-Trøndelag EHK/ FS trekker sitt forslag med forbehold at FS utreder saken nærmere og
fremmer saken på nytt for RS 2018.
Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.
Ved RS 2018 valgte forbundsstyret å ikke fremme saken på nytt, da NKK v/hovedstyret hadde nedsatt
en arbeidsgruppe for å se på alt innenfor HD. Hovedstyret vil behandle sluttrapporten fra HD gr.
Artikkel Jakt og Fiske:
Avler seg bort fra gode jaktegenskaper
I flere tiår har en rekke raseklubber jobbet hardt for å avle seg bort fra hofteleddsdysplasi. Statistikken
viser imidlertid at effekten har vært nær null hos flere raser.
Audun Hageskal ONSDAG, 5. DESEMBER 2018 - 14:18
Saken ble først publisert i Jakt & Fiskes marsnummer 2016.
Hundeeiere har punget ut hundrevis av millioner for røntgenundersøkelser og Kennelklubbens vurderinger.
– Det er helt forferdelig å se tilbake på det vi har gjort. Jeg har selv bedt folk om unnskyldning for at de
har blitt frarådet å avle videre på svært gode jakthunder. Det jeg sitter igjen med i dag, er dårlig samvittighet for at vi gikk ut med de anbefalingene vi gjorde. Det som har skjedd er en tragedie, sier Bård Ørbekk Larsen.
Han har jobbet med hofteleddsdysplasi (HD) og avl av hund siden det han beskriver som «tiden da HDhysteriet var som verst». I tillegg sitter han i avlsrådet for hunderasen Dunker, hvor han har nærmere
15 års fartstid.
Etter 35 års brennende engasjement rundt HD-problematikken, er det anger i stedet for positive forskningsresultater han nå sitter igjen med.
Ta hunden til skogs
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– Det eneste vi har oppnådd, er å kaste bort utrolig mange gode jakthunder som det ikke har blitt avlet
videre på. Det er skremmende, og det har uten tvil vært et overfokus. Velger man å gå helt bort fra vurdering av HD nå, kaster vi riktig nok bort 35 års forskning. Men vi gjør det i så fall fordi vi ikke har oppnådd noe som helst av forbedring, og setter i det minste punktum for dette marerittet.Larsen er tilbake
til tidligere tiders rådende oppfatning: At man må se hvordan hunden fungerer i skogen, ikke på veterinærbordet, og avgjøre om man skal avle videre ut ifra det.
Null endring på åtte år
Tendensen innen manglende resultater ved selektiv avl, har man også sett i Finland. Nå avdøde Saki
Paatsama, som var professor i veterinærmedisin ved veterinærhøgskolen i Helsingfors, var blant dem
som ikke la skjul på hvor bittert han angret på sin entusiasme for HD-fokusert avl. Internasjonalt var
Paatsama høyt respektert innen sitt fagmiljø, og han var tidlig ute med å advare. I en artikkel publisert i
den finske kennelklubbens tidsskrift Koiramme i 1997, skrev han følgende: «Når HD-resultatene fra
1989 ble kjørt på data, var snittet for alle rasers HD-prosent 29,09. Og nå, i 1997, er den 29,59. Vi tramper på en og samme flekk, som på en ergometersykkel. Jeg ønsker at man i sin iver etter å bekjempe feil
og sykdommer, ikke minsker genpoolen gjennom å utelate det som for rasen er verdifulle individer innen avl».
Millionkostnad
Mens fokuset på avl har regjert, har HD-undersøkelser blitt en millionkostnad for norske hundeeiere.
For å få en hunds hoftestatus registrert hos NKK, er det kun avlesning/diagnostisering gjort av en av
Kennelklubbens HD-avlesere som godkjennes. Alle veterinærer kan i utgangspunktet vurdere hoftebilder, men graderingen (A-E) kan kun gjøres av veterinærer som har spesialkompetanse på dette.
Ifølge tall Jakt & Fiske har fått tilgang til, har røntgenundersøkelser og påfølgende analyser bare i perioden 1980–2003 kostet norske hundeeiere til sammen 200 millioner. Men til tross for et massivt antall
undersøkelser og HD-fokusert avl, har de ønskede resultatene, i form av merkbar reduksjon i HD, uteblitt hos flere av rasene.
Ser man for eksempel på statistikken for irsk setter for 2003-2012, er gjennomsnittet for HD-frie hunder
85,5 prosent. Men svingningene er store: Mens 80,5 prosent var kategorisert som HD-frie i 2006, var
tallet 87,4 prosent i 2007, før andelen registrerte HD-frie hunder igjen falt til 81,4 prosent i 2009.
Etter 35 års engasjement knyttet til HD-problematikk, mener Bård Ørbekk Larsen at den sterke vektleggingen av avl på HD-frie hunder har vært mer til skade enn gavn for flere raser. Foto: Grete Bauer
NKK: Bare HD-frie hunder i avl
Selv om de positive resultatene fra flere tiår med målretta avl har uteblitt, er Norsk Kennel Klub (NKK)
fremdeles klare i sine anbefalinger når det kommer til hunder med hofteleddsdysplasi. På sine nettsider
skriver NKK blant annet at «fordi arveanleggene nedarves fra foreldre til avkom, er den generelle anbefaling at bare hunder som er fri for HD brukes i avl. Man kjenner i dag ikke til den eksakte nedarvingsmekanisme for HD, men man vet at arvbarheten er 20–30 prosent».
Etter det Jakt & Fiske erfarer, skal NKKs og flere fagmiljøers holdninger til HD-prioritert avl være splittet.
Og avdelingsleder for helse i Kennelklubben, Kristin Aukrust, erkjenner at vektleggingen av denne
problematikken har vært for stor hos flere raser.
– Derfor er det også positivt at oppdrettere gjør en kontinuerlig vurdering av hvor mye HD-røntgen skal vektlegges. Hva som er riktig svar på det, vil variere mye fra rase til rase. HD styres av
mange ulike gener, men også miljø. Arvbarheten er moderat og varierer også fra rase til rase,
forklarer Aukrust.
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Samsvarer ikke med ressursbruken
Hun legger likevel til at NKKs grunnleggende holdning er at hunder som brukes i avl skal være funksjonelt friske – altså uten kliniske symptomer. En hund med alvorlig grad av HD skal derfor ikke brukes i
avl.
– I utgangspunktet bør hunder som brukes i avl være fri for HD. Men i tilfeller der hunder som er
funksjonelt friske, for eksempel får påvist en mild grad av HD, må man som tidligere nevnt gjøre
en helhetsvurdering. Det er synd å utelukke en ellers fremragende hund fra avl, mener avdelingslederen.
– Det står også på NKKs nettsider at arvbarheten for HD er 20–30 prosent, men folk som har jobbet aktivt med hundeavl i flere tiår sier i dag at dette ikke stemmer, og at de angrer på å ha
oppfordret til å fokusere på HD. Hva tenker du om det?
– Tallene stammer fra HD-indeksen og registeret, men varierer veldig fra rase til rase. Miljø spiller
som nevnt også en veldig stor rolle, i tillegg til genene. Det er vanskelig å avle HD helt bort, men
det betyr ikke at det ikke har effekt, selv om enkelte hevder det. Vi ser en positiv genetisk trend
for de fleste raser.
- Det er vanskelig å avle HD helt bort, men det betyr ikke at arbeidet ikke har effekt, selv om
enkelte hevder det, sier avdelingsleder for helse NKK, Kristin Aukrust. Foto: privat
Arvbarheten vil variere fra rase til rase, og jeg er helt enig i at HD har fått for stort fokus i noen tilfeller.
Det har nok gått på bekostning av andre egenskaper i enkelte raser. Men det betyr ikke at man ikke skal
gjøre det. Man skal bare ikke vektlegge det mer enn alle andre egenskaper.
At statistikken ikke viser framgang, er nok en sannhet med modifikasjoner. Men at den ikke er så stor
som man burde forvente med tanke på ressursene som er lagt ned, det er nok riktig, sier Aukrust, og
legger til at NKK vil fortsette å anbefale HD-analyser, men først og fremst i de rasene der HD er et problem.
Dette er hofteleddsdysplasi
Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre.
Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal
slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av
leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har
oppstått.
Det finnes ulike grader av denne defekten – og røntgenavlesning av hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD.
Kilde: NKK
I tiden siden artikkelen “Avler seg bort fra gode jaktegenskaper ble laget”, har NKK jobbet videre med
temaet hofteleddsdysplasi (HD). De har bl.a. fått nye nettsider med oppdatert informasjon om HD og
hvordan NKK anbefaler å vektlegge HD i praktisk avl. NKK har også opprettet en egen HD- prosjektgruppe.
Sluttrapporten til denne gruppa er snart klar.

Norske Elghundklubbers Forbund 42 Ordinære Representantskap

77

NKK’s hovedstyre nedsatte en prosjektgruppe i sitt møte den 19.10.2017, dette med tanke på å få belyst alle sider ved dette med HD. Hovedstyret fattet også mandat til prosjektgruppen.
MANDAT
NKKs HD-prosjekt
Vedtatt av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre 19.10.2017
Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt er å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det har vært uttrykt usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD
og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.
Oppnevning og mandat
Prosjektgruppa utgjøres av to personer fra elghundmiljøet, to fra fuglehundmiljøet og to fra brukshundmiljøet, to fra NKKs administrasjon og minst én av NKKs HD-avlesere. Gruppa kan knytte til seg veterinærer eller andre fagpersoner etter deltakende representanters ønske.
Prosjektgruppens leder skal
•
Ha ansvar for at det blir innkalt til møter
•
Ha ansvar for nødvendig rapportering til HS
•
Ha ansvar for arbeidsgruppens arbeidsrutiner
Arbeidsområder/oppgaver
Gruppen skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst av kliniske
problemer mm innenfor de ulike rasene. Videre skal gruppen samle oversikt over arvbarhetsstudier og
annen relevant litteratur.
Gruppen skal formidle bekymringer/utfordringer/problemstillinger fra de ulike miljøene inn til NKK sentralt, samt være ressurspersoner med tanke på HD ute i miljøene. Sakene som fremmes skal være av
overordnet/generell karakter i henhold til gruppas oppgaver. Enkeltsaker behandles ikke.
Myndighet
Arbeidsgruppen er rådgivende for HS, og kompletterer således NKKs sunnhetsutvalg i HD spørsmål.
Samarbeid
Arbeidsgruppen samarbeider med NKKs øvrige fagkomiteer og andre fagmiljøer der dette er naturlig.
Ved behov skal NKKs administrasjon være behjelpelig med nødvendige datauttrekk slik at prosjektgruppa får utført sine oppgaver.
Arbeidsrutiner
Arbeidsgruppen skal
•
Føre referat
•
Rapportere til HS

Økonomisk godtgjørelse
Medlemmene av NKKs HD-prosjektgruppe arbeider under følgende betingelser. Det gis ikke møtehonorar
Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den billigste måten. Prosjektgruppa skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for møter/annet som påfører NKK kostnader.
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Taushetsplikt
Fortrolige opplysninger man blir kjent med skal ikke bringes videre til utenforstående.
Habilitet og beslutningsdyktighet
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak, skal denne fratre i den aktuelle saken. Der- som
det reises tvil om habilitet, avgjøres habilitetsspørsmålet av gruppen.
Beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Tillegg – Hovedstyrevedtak:
Hovedstyret fattet følgende vedtak i hovedstyremøte nr 8/17, 19. oktober 2017:

143 – HD-PROSJEKT – OPPFØLGING AV SAK 61/17 OG 80/17
Hovedstyret vedtok det fremlagte mandat for prosjektgruppen. Prosjektgruppen leverer sin rapport til
Sunnhetsutvalgets andre møte i 2018. Sunnhetsutvalget rapporterer videre til Hovedstyret
Prosjektets medlemmer
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o

Jostein Dahle (leder)
Representerer Norske Elghundklubbers forbund.
Birgit Ranheim
Representerer Fuglehundklubbenes Forbund og Norsk Engelsksetterklubb.
Marit Krohg
Representerer Fuglehundklubbenes Forbund og Norsk Breton Klubb.
Geir Langset
Representerer Norske Elghundklubbers Forbund.
Arne Kristianstuen.
Representerer brukshundmiljøet og Norsk Schäferhund Klub.
Marit Opheim Bjørningstad
Representerer brukshundmiljøet og Norsk Belgisk Fårehund Klubb.
Marte Ottesen
HD-avleser for NKK. Leder av NKKs Sunnhetsutvalg.
Kristin Wear Prestrud
Leder av Helseavdelingen, NKK (fratrådte 01.09. 2018).
Maria Kjeldaas Johannessen (sekretær)
Helseavdelingen, NKK Helseavdelingen.

Det er avholdt 8 møter i prosjektgruppen, der prosjektgruppen har invitert ekstern ekspertise i enkelte
deler av sitt arbeide.
Status pr. dato er at prosjektgruppen arbeider med en sluttrapport, som vil ta for seg alle spørsmålsstillinger på dette med HD. Rapporten påregnes ferdig i februar 2019.
Hele sluttrapporten vil bli tilsendt områdeklubbene og bli offentligjort på hjemmesiden til NKK og
Norske Elghundklubbers forbund så fort hovedstyret i NKK har behandlet sluttrapporten.

Norske Elghundklubbers Forbund innførte krav om HD status for sine raser den 01.07.1988.
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Alt av avl på elghundrasene har siden dette kun vært på HD frie (A-B) foreldre. Statistikken for flere raser viser at vi ikke har fått den ønskete fremgangen på HD. Mye kan vel tillegges dette med arvbarhet
på dette med HD, samt det også er noen ting som er svært vanskelig å forklare og forstå ift. den avl som
er blitt gjort på våre raser i de siste 30 år.
En av den store utfordring med dette med HD fri avl, er den noe ensidige form for selektering av avlshund materialet, noe igjen har ført til en innsnevring av den genetiske avls pool i mange av våre raser.
Noe som igjen kan/har ført til at andre genetiske arvbare sykdommer har oppstått f.eks. Glaukom,
Ataksi og Epilepsi m.m. for å nevne noen sykdommer. Flere av de genetiske arvbare sykdommer er forenelig med tidlig død på hundene. Samt at mange svært bra blodslinjer på jaktbarhet er ut sjaltet
Norske Harehundklubbers Forbund utførte for noen år siden en undersøkelse på alle sine hunder, både
HD frie hunder og de med HD. Der undersøkelsen viser at det er ingen/svært få som har plager av de
med HD. Undersøkelsen er inntatt i HD prosjektgruppens arbeide. Det kan også nevnes at HD undersøkelsen er ikke at krav for de norske rasene i Norske Harehundklubbers Forbund.
Det kan opplyses om at flere raser i Norden har avsluttet kravet på dette med HD undersøkelse for sine
raser, for eksempel Engelsksetter i Sverige.
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vil komme med en innstilling i saken så fort sluttrapporten til prosjektgruppen for HD foreligger. Konklusjonene i denne rapporten vurderes som en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget for innstillingen.
Forbundsstyret ser det som svært viktig at RS behandlingen av denne saken blir gjort på et best mulig
faktagrunnlag. Forbundsstyret fremmer derfor ikke en innstilling i saken før sluttrapporten er mottatt
og grundig gjennomgått.. Forbundsstyret vil komme med sin innstilling i saken, senest ved utsendelse
av RS mappen.
Sluttrapporten fra prosjektgruppen for HD vil bli sendt ut til områdeklubbene så fort den foreligger.
Etter forbundsstyrets syn er det 3 sannsynlige vedtak som kan fattes. For at områdeklubbene skal ha et
utgangspunkt for sine vurderinger og drøftinger på årsmøtene, skisseres de sannsynlige vedtakene under. Forbundsstyret tar forbehold om at det kan finnes flere alternative vedtak.
Alternativ 1
Norske Elghundklubbers Forbund opprettholder sin nåværende praksis og avlskriterier vedrørende HD
for elghundrasene.
Alternativ 2
Norske Elghundklubbers Forbund endrer kravet for avlshunder til følgende: Alle avlshunder av elghundrasene må kun ha kjent status for HD.
Alternativ 3
Norske Elghundklubbers Forbund opphever avlskravet om HD-røntgen (screening) for elghundrasene.
Norske Elghundklubbers Forbund skal følge opp den videre utviklingen av HD gjennom en systematisk
kartlegging av alle hunder som gjennomfører frivillig HD-røntgen. Det skal etableres rutiner i samarbeid
med Norsk Kennel Klub som skal sikre et valid statistikkgrunnlag for å følge utviklingen av HD hos elghundrasene. Statistikken skal gjøres tilgjengelig for områdeklubbene innen 1. mars hvert år.
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Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret har ingen innstilling i saken.
Kommentarer:
19 Tore Bjørklund – Vestoppland. Gjøre ett vedtak for hver av rasene. Ett for NES og ett for NEG
24 Camilla Repshus Hartz – Se rasene under ett.
31 Eivind Haugseth
41 Roger Haugan
Arne Sandin - Leder AU Jämthund
19 Tore Bjørklund
Medlem FS Jostein Dahle
24 Camilla Repshus Hartz 41 Roger Haugan – sette ned en komite etter mandat fra forbundsstyre
Det ble kjørt en prøvevotering:
Støtter Tore Bjørklund om å fatte vedtak for hver av rasene – 1 klubbstemme.
Det fattes ett felles vedtak for begge rasene.
Alternativ 1: 19 stemmer
Alternativ 2: 1 stemmer
Alternativ 3: 0 stemmer
Forbundsstyret fremmet utsettelsesforslag til saken:
Forbundsstyret foreslår at vi inntil videre opprettholder vår nåværende praksis og avlskriterier for
elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort.
Forbundsstyret erkjenner at dette er en svært vanskelig sak som ikke har noe entydig svar. For å ha
rimelig tid til å sette seg inn i rapporten fra HD gruppa i NKK, og innhente nødvendige sakkyndige
råd fra de relevante fagmiljøene (NMBU, veterinærene, NKK og andre) bør vi bruke noe mer tid før
vi konkluderer i denne saken. Vi har et særskilt raseansvar for NEG og NES, så her må vi ta gode og
bærekraftige beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi kan ikke tillate oss å feile i arbeidet med
å videreutvikle nasjonalrasene.
Forbundsstyret ønsker på denne bakgrunn å nedsette et HD-utvalg som har som målsetting å legge
frem en faglig forankret anbefaling i saken for RS på et hensiktsmessig tidspunkt.

Kommentarer:
24 Camilla Repshus Hartz
Leder FS Jan Helge Nordby
Arne Sandin - Leder AU Jämthund
41 Roger Haugan
24 Camilla Repshus Hartz

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
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Sak 12. Valg
Forbundsstyret (Leder)
1 år
Valg

Jan Helge Nordby
Forslagstiller
Nord-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Telemark EHK
Finnmark EHK

På valg
Tar ikke gjenvalg
Kandidater
Jostein Dahle, NTEHK
Jostein Dahle, NTEHK
Endre Stakkerud, OOEHK
Jostein Dahle, NTEHK

Troms EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Nordhålogaland EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Salten EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Helgeland EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Østerdalen EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Oslo-Områdets EHK

Endre Stakkerud, OOEHK

Hedmark EHK

Jostein Dahle, NTEHK

Jostein Dahle, NTEHK
Gudbrandsdal EHK
Valgkomitéens innstilling: Jostein Dahle, NTEHK
Valgt
Jostein Dahle, NTEHK
Forbundsstyret (Nestleder)
2 år
Valg

Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Valg
Trekker sitt kandidatur

Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Valg

Marius Olaussen
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Østerdalen EHK
Hedmark EHK
Gudbrandsdal EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Marius Olaussen, HEHK
Marius Olaussen, HEHK
Marius Olaussen, HEHK
Marius Olaussen, HEHK
Marius Olaussen, HEHK
Marius Olaussen, HEHK (gjenvalg)

Jostein Dahle
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Oslo-Områdets EHK
Hedmark EHK
Gudbrandsdal EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Ikke på valg (gjenstår med 1 år)
Kandidater
Jan Lien, GEHK
Endre Stakkerud, OOEHK
Jan Lien, GEHK
Jan Lien, GEHK
Jan Lien, GEHK
Jan Lien, GEHK (1 år)

Anders Nyhuus
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Vestfold EHK
Oslo-Områdets EHK

Ikke på valg Ber om avløsning
Kandidater
Endre Stakkrud, OOEHK
Jon Erling Skåtan, V-AEHK
Bente Rønningen, VOEHK
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Vest-Agder EHK
Jon Erling Skåtan, V-AEHK
Valgkomitéens innstilling: Bente Rønningen, VOEHK
Valgt
Bente Rønningen, VOEHK (1 år)
Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Valg

Troms EHK

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Bente Rønningen, VOEHK
Helge Jakobsen TEHK
Helge Jakobsen, TEHK

Nordhålogaland EHK

Helge Jakobsen, TEHK

Salten EHK

Helge Jakobsen, TEHK

Helgeland EHK
Østerdalen EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Helge Jakobsen, TEHK
Helge Jakobsen, TEHK
Helge Jakobsen, TEHK
Helge Jakobsen, TEHK (gjenvalg)

Karen M. Klæstad
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Østerdalen EHK
Oslo.Områdets EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar ikke gjenvalg
Kandidater
Aina Torjul, ØEHK
Esten Vingelen, ØEHK
Aina Torjul, ØEHK
Esten Vingelen, ØEHK
Esten Vingelen, ØEHK

Esten Vingelen
Forslagstiller
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Endre Stakkrud, OOEHK
Endre Stakkrud, OOEHK

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år

John Tomas Homme

Ikke på valg (gjenstår med 1 år)

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år

Øystein Lindteigen

Ikke på valg (gjenstår med 2 år)

Forbundsstyret (1. vara.)
1 år
Valg

Forbundsstyret (2 vara.)
1 år
Valg

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år
Valg

Lov og Kontrollkomiteen (Leder)
1 år
Valg

Helge Jakobsen
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Finnmark EHK

Johan Stokkeland
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt
John Tomas Homme
Forslagstiller
Aust-Agder EHK

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Johan Stokkeland, F&ØEHK
Johan Stokkeland, F&ØEHK
Johan Stokkeland, F&ØEHK
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
John Thomas Homme, A-AEHK
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Valgkomitéens innstilling: John Thomas Homme, A-AEHK
Valgt
John Thomas Homme, A-AEHK
Lov og Kontrollkomiteen (vara.)
1 år
Valg

Jan Arne Berdal
På valg
Tar Gjenvalg
Forslagstiller
Kandidater
Valgkomitéens innstilling: Jan Arne Berdal, STEHK
Valgt
Jan Arne Berdal, STEHK

Valgkomiteen
3 år

Kjell Kruke

Ikke på valg (gjenstår med 1 år)

Valgkomiteen
3 år

Bjørn Grue

Ikke på valg (gjenstår med 2 år)

Ole Anders Stenby
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Østerdalen EHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Buskerud EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg, (kan ikke gjenvelges)
Kandidater
Ole Arthur Løite, A-AEHK
Cato Flatner, HEHK
Tom Vala, TEHK
Vidar Nyhus, BEHK
Cato Flatner, HEHK
Cato Flatner, HEHK

Anita Lie
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Anita Lie, HOEHK
Anita Lie, HOEHK
Anita Lie, HOEHK

Carsten Bakke
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Carsten Bakke, OOEHK
Carsten Bakke, OOEHK
Carsten Bakke, OOEHK

Jon Strand
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Jon Strand, NTEHK
Jon Strand, NTEHK
Jon Strand, NTEHK

Ivar Horringmo
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Telemark EHK

På valg
Tar gjenvalg
Kandidater
Ivar Horringmo, TEHK
Ivar Horringmo, TEHK

Valgkomiteen
3 år
Valg

Valgkomiteen
1 år (varam.)
Valg

Revisor
1 år
Valg

Revisor
1 år
Valg

RS-Ordfører
1 år
Valg
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Valgkomitéens innstilling: Ivar Horringmo, TEHK
Valgt
Ivar Horringmo, TEHK
Rs- Viseordfører
1 år
Valg

Frank Christiansen
Forslagstiller
Aust-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Tar gjenvalg
Kandidater
Frank Christiansen, NTEHK
Frank Christiansen, NTEHK
Frank Christiansen, NTEHK

Representanter til RS NKK 2019
FS får myndighet til å utpeke delegater til RS NKK 2019
Styrets honorar 2019
2018: Leder: kr. 10 000.2018: Nestleder: kr. 5000,Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2020 med
utgangspunkt i KPI.
I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av
forbundsstyret.

Kai Ingebretsen
Signatur

Bjørnar Sørbøen
Signatur
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