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Gardermoen 13.12.2019

Saksnr.
FS.sak 66.19

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen.
Styret valgte å behandle: Klage på vedtak: Dispensasjon for avholdelse av NM 2020 som
egen sak, se FS.sak: 74.19.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes, med endringen i sakslisten.

Saksnr.
FS.sak 67.19
•

Sakstittel
Referat saker

Registreringsløsning jaktprøver
Påstartet utviklingen av ett nytt registreringsprogram gjennom NKK. Økonomisk holdes det innenfor budsjett 2020.

•

RS NKK
Leder Jostein Dahle og styremedlem Jan Lien deltok fra NEKF. Referat ligger
ute på NKKs hjemmeside.
NEKF sendte inn forslag til gullmerke til Marianne Holmli, hun fikk utdelt
gullmerket under festmiddagen.

•

Samarbeidsmøte med NJFF – Hvalstad
Aversjonsdressur – ingen av styret i NEKF tilstede- NEKF har 9 godkjente
aversjonsdommere

Samarbeid mellom NJFF og NKK – Leder Jostein Dahle deltok.
Hundeloven og høring av denne ble gjennomgått.
Utstillinger og storcert. Storcertet er NKK sitt og har internasjonale krav.
Hiprøver og hold av rev. Hiprøver er stoppet på grunn av hold av rev. Dette er
en følge av regelendring angående pelsdyr.

•

Saksnr.
FS.sak 68.19

Evaluering Jaktprøveregler
Komiteer og avlsutvalg hadde sitt første arbeidsmøte 15.-16.11.2019. Jaktprøvekomiteer ble gitt fullmakt til å sende ut første utkast på høring, med svarfrist
15.januar 2020. Dette er sendt ut til ledere i områdeklubbene med anmodning
om å distribuere det ut til sine utvalg. I områdeklubbene skal ikke medlemmer
av forbundsstyret og jakthundkomiteene delta i områdeklubbenes arbeid med
høringen på jaktprøvereglene.

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Saksnr.
FS.sak 69.19

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.10.2019

Saksutredning:
20191119
Perioderapport pr 31.10.19.pdf

Vedtak:
Tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 70.19

Sakstittel
Uttaksregler NM

Saksutredning:
Kommet tre henvendelser til forbundsstyret etter vedtak om nye uttaksregler NM
Uttale 1: fra Kjell Arild Haugen på vegne av AU og løs- og bandhundkomiteen:
Til Forbundsstyret
Vedrørende Uttaksregler November-19
På bakgrunn av mange tydelige signaler fra områdeklubber, og drøfting på møte mellom FS og komiteer sist helg, og for å komme en RS-debatt i forkjøpet anbefales det at FS tar en ny vurdering av de
nylig vedtatte uttaksreglene.
Dersom iverksettelsen hadde blitt satt på vent og områdeklubbene og Forbundets komiteer hadde
blitt hørt, så ville en også få et eierskap i hele organisasjonen.
Dette er en sak som er tillagt FS å avgjøre, men med de konsekvensene som de nylig vedtatte reglene
har, så er jo områdeklubbene sterkt berørt, og bør få uttale seg.
TIL UTTAKSREGLENE FOR NORDISK MESTERSKAP
Erfaring tilsier at hunder med de beste "historiske resultatene", ikke alltid er de som er i best form.
En eller annen justering av uttaksreglene vil derfor være positivt, men rent åpent Amerikansk uttak
vil være vanskelig å få gjennomført uten å belaste områdeklubbene for mye. Men i et Nordisk Mesterskap er det jo Norge ved Forbundet som representeres og også Forbundet som må organisere uttaket.
TIL UTTAKSREGLENE FOR NORSK MESTERSKAP

Slik vedtaket nå ligger der, så er det fritt fram for alle hunder som har en 2-dagers prøve å stille på
uttaksprøve. Vi må også huske på at i et NM, så er det områdeklubbene som representeres, og som
skal stå for uttaket.
- Et åpent Amerikansk uttak EGNER SEG IKKE for å plukke ut den beste hunden, og siden det er et
NM, så må det jo være en målsetting å få med de beste hundene. Vi vet alle at det er alt for mange
miljøfaktorer som påvirker resultatene. Så et uttak må baseres på et bredere grunnlag. Og der finnes
veldig mange mellomløsninger dersom en mener at dagens ordning (før 2019) ikke er god nok.
- Det blir også feil å pålegge klubbene å arrangere slike prøver. I prinsippet kan det bli veldig mange
hunder som ønsker å være med. Spesielt ut fra at øvre aldersgrense er fjernet. Og nærmest alle dommere har minst en god hund som det hadde vært gøy å ha en NM deltakelse med. Hvem skal da
dømme disse hundene? Om en uttaksprøve skal være reell bør den skje på en og samme dag for alle
hunder. Og selv om prøva skulle gå over 2 dager, så må det akkurat like mange dommer-dager til.
Selv om alle dommere skal være upartiske og ha godt etisk grunnlag for å dømme korrekt, så kan det
bli en belastning for mange dersom det stilles spørsmål rundt en bedømmelse på en prøve der de
også selv stiller med en egen hund. Det vil nok også være helt i grenseland i forhold til vårt regelverk
at en dommer som deltar med egen hund i samme uttaket, skal bedømme en konkurrerende hund.
- Tidspunkt: Det er vanskelig å få dommere til å stille i september, og det er svært vanskelig å få tilgang på gode terreng. Som arrangør av prøver så er områdeklubbene helt avhengig av en god relasjon med grunneiere, og en slik uttaksprøve i september vil gå litt utover den goodwill som vi har i
dag. Mange klubber har ikke engang tilgang til prøveterreng på denne tiden på grunn av ekstraordinær båndtvang, og det er generelt mye beitedyr i utmarka på denne tiden!
- Har FS her gått i feil retning når det gjelder hvem som kan delta? Nå kan altså alle hunder som har
1.premie på 2-dagers jaktprøve delta, uansett alder. Er det riktig å bruke så mye energi og dommerkrefter på hunder som allerede er merittert, i stedet for å åpne for å bruke energi og krefter på yngre
hunder? General (S1)
Det er stor enighet om at det vedtaket som nå er fattet, ikke er gjennomførbart.
Med dette som bakgrunn anbefales det veldig sterkt at vedtaket blir satt til side eller blir utsatt minst
ett år i påvente av en høring. En bredere prosess på slike saker vil også både aktivisere klubber og komiteer og også være tillitsskapende i forholdet mellom FS og områdeklubber/fagkomiteer. Dersom
uttaksreglene må endres, så finnes det mange alternative måter å endre uttaksreglene uten å gå direkte til et nesten åpent Amerikansk uttak.
En høringsrunde vil også være i tråd med intensjonen i NKK sine vedtekters §12, som altså NEKF også
skal rette seg etter.
Følgende stiller seg bak dette:
- AU Jämthund
- AU NEG
- AU NES
- Løhundkomiteen, dvs de 2 som ikke sitter i FS. ( de som sitter i FS er ikke utfordret)
- Bandhundkomiteen er litt i tvil om hvordan dette kan gjøres, og det er nyanser om dette, noen mener at klubbene selv bør få bestemme hvordan de tar ut hunder. Men alle er enige om at uttaksreglene, slik de nå er vedtatt, ikke lar seg gjennomføre.
Det er stor enighet om at det vedtaket som nå er fattet, ikke er gjennomførbart.
Med dette som bakgrunn anbefales det veldig sterkt at vedtaket blir satt til side eller blir utsatt minst
ett år i påvente av en høring. En bredere prosess på slike saker vil også både aktivisere klubber og komiteer og også være tillitsskapende i forholdet mellom FS og områdeklubber/fagkomiteer. Dersom

uttaksreglene må endres, så finnes det mange alternative måter å endre uttaksreglene uten å gå direkte til et nesten åpent Amerikansk uttak.
En høringsrunde vil også være i tråd med intensjonen i NKK sine vedtekters §12, som altså NEKF også
skal rette seg etter.
Følgende stiller seg bak dette:
- AU Jämthund
- AU NEG
- AU NES
- Løhundkomiteen, dvs de 2 som ikke sitter i FS. ( de som sitter i FS er ikke utfordret)
- Bandhundkomiteen er litt i tvil om hvordan dette kan gjøres, og det er nyanser om dette, noen mener at klubbene selv bør få bestemme hvordan de tar ut hunder. Men alle er enige om at uttaksreglene, slik de nå er vedtatt, ikke lar seg gjennomføre.

Uttale 2 : Sør Trøndelag EHK:
Til Forbundstyret
Vi i Sør-Trønderlag EHK, ser vi får utfordringer med uttaket på NM løshund.
Vi har i styremøte sak 01.25.19 vedtatt å sende inn tilbakemelding. Vi har fra 1 september til medio
oktober kun 6 terreng tilgjengelig. Det vil si vi kan få ut 12 hunder, over 2 dager. Undersøkelser gjort i
klubben, tilsier att vi kan få opp til 20-30 hunder påmeldt til ett slikt uttak. Vi må da etterspørre
hvordan vi gjør ett rettferdig uttak til uttaket. Bruker vi de beste 2 dagers hundene, eller følger vi
jaktprøve-reglementet?
(Utfordringen ligger i beitedyr fortsatt på beite og jakt i terrengene, som hjortejakt 1 september,
fuglejakt 10 september og elg fra 25 september.)
Imøteser en løsning på dette.
Mvh
Gisle Andre Berdal
Leder Sør-Trønderlag Ehk
Tlf 90201631
Epost gab1975@live.no

Uttale 3: Østerdalen EHK:
Hei!
Vi mottok en henvendelse fra Ellen Tråen vedr. uttak.
Vi behandlet dette i styret og sendte tilbake til Ellen.
Da hadde hun allerede sendt sin uttalelse til styret forstod jeg.
I og med at vi la ned litt arbeid på dette, så sender jeg våre syn direkte til deg (Jostein Dahle).
Så er ikke arbeidet helt bortkastet ☺
2. Uttaksprøven kan avholdes i egen klubb og/eller som klubbkamp mellom områdeklubber.
Uttaksprøven arrangeres 1 til 4 uker før NM arrangement.
-

Buskerud elghundklubb vil ikke kunne klare å gjennomføre en slik uttaksprøve i 2020 da dato
for NM er satt til 15-16 sept. Dette på grunn av manglende tilgang på terreng grunnet beitedyr og gjeldene regler for båndtvang i vårt område.

ØEHK: Vi stiller oss bak dette. I vårt aktivitetsområde har vi mye beitedyr, og dette vanskeliggjør
å avholde uttaksprøver tidlig i sesongen rett etter båndtvangen oppheves nasjonalt, men ikke
lokalt. Er dette tilstrekkelig gjennomtenkt i forhold til arrangør? En del praktiske ting kan bli
hektisk å få til om en ikke vet hvem som er deltaker før en uke innen arrangement. For eksempel
str. På evt klær som skal produseres til deltaker, katalog med bilde m.v. Vi synes generelt at NM
løshund bør arrangeres etter 1. oktober. (NJFF har nedfelt tidspunkt for sine NM-arr. I
regelverket)
3. Alle hunder med minimum 1 premie på 2 dagers prøve er kvalifisert til å stille på uttaksprøve.
ØEHK: Vi synes også dette favner for bredt. Det er ønskelig å kunne begrense deltakelsen lokalt slik at
det blir overkommelig for lokale klubber å arrangere. Vi synes heller det bør åpnes for at lokale
klubber kan sette et tak på antall hunder til kvalik. Men et minimum på for eksempel. 5 hunder. Og
da ønsker vi å ha muligheten til å rangere som vi har gjort tidligere ut fra poengsum mtp uttaksregler.
Dvs. det må til en presisering av dette i uttaksreglene.
Buskerud elghundklubb er også usikker på om å rendyrke et amerikansk uttak til NM er riktig i seg
selv da det vil bli et uttak med stor grad av tilfeldigheter, og det således ikke vil føre til at
nødvendigvis den beste hunden får billett til NM jf. en elg som vil stå i uttaket/ en elg som er
lettbent.
ØEHK: Er positive til «amerikansk uttak». Jf. Forrige kommentar. Om en arrangør setter et tak og har
anledning til å rangere blant påmeldte kommer de antatt beste til kvalik uansett. Vi tror heller ikke at
«rått og røti» vil melde seg på til kvalik. Tilfeldigheter vil råde til en viss grad, men dette vil vi kunne
leve med.
ØEHK: Jf. Tidligere kommentar om antall hunder og rangering. Vi synes fem bør være et minimum og
så er det opp til lokal klubb å sette et tak. Klarer en klubb å arrangere uttaksprøve for 20 hunder er
det opp til dem. Er ikke enige i at alder skal være begrensende. Dette er ren konkurranse, og er en

hund på 9 år fortsatt så god at den kvalifiserer seg, er det også et kvalitetsstempel i seg selv.
Aldersbegrensningen bør også fjernes når det gjelder uttak til Nordisk. Det bør dessuten jobbes for at
tittelforsvarer i Nordisk er deltaker påfølgende mesterskap.
5. Hver eier kan kun melde på en hund til uttaksprøven. Påmelding skal foretas på terminlisten til
NKK. Påmelding som sendes direkte til arrangøren eller til NEKF avvises.
-

Vi mener dette er for dårlig opplyst og mange klubber har ikke søkt om å avholde en terminfestet uttaksprøve i 2020.

ØEHK: Synes dette er tilstrekkelig opplyst da det kom i mail 18/9-19, seks uker før frist for innmelding
av prøver for 2020. ØEHK har berammet Klubbmesterskap/Uttaksprøve 12/9. Det er ikke innenfor
fristen for 1 uke før NM. Det får vi ta kritikk på da ingen tenkte på at NM skulle arrangeres så tidlig i
2020. Vi synes generelt NM løshund bør arrangeres etter 1. oktober uansett. Da vil kommentarer
knyttet til pkt 2 ovenfor være irrelevante.
I generelle bestemmelser punkt 6.
Hver klubb kan stille med en hund pr. 400 påbegynte betalende medlemmer pr. 31.12 foregående år.
ØEHK: Ser ikke dette som noe problem. 1 medlem er påbegynt 400.
Generelt sett mener vi disse regelendringene er en uheldig utvikling av NM, som er et høydepunkt og
noe mange setter høyt. Vi stiller oss også undrende til om det er heldig at vi som klubb skal dømme
hverandres hunder, vi vil ofte kunne være konkurrenter i forbindelse med et internt uttak. Vi er enige
i at amerikansk uttak er riktig med tanke på Nordisk mesterskap. Men mener det er feil å reindyrke
dette i forhold til NM.
ØEHK: Ser ikke dette som noe problem. Vi har ofte dømt hverandres hunder som kommer til NM slik
reglene for uttak har vært tidligere også.
ØEHK`s tanker er gjengitt i rødt.
Mvh
Roger Olsson

Vi kan ikke gå tilbake til de tidligere reglene. Etter de tidligere reglene må det være gått en
jaktprøve inneværende år, for å kunne bli tatt ut til NM. Det er nå flere som har valgt å ikke
gjøre pga de nye reglene.

Vedtak:
For uttak til NM 2020 kan områdeklubbene velge mellom to alternativer:
Alternativ 1: Gjennomsnittet av 4 beste prøvene uansett hvilket år prøvene er gjennomført, der
minimum en to-dagers prøve er tellende. Krav om jaktchampionat på den jaktprøveformen
som uttaket gjelder for.
Alternativ 2: Uttaksprøve, arrangert av områdeklubb som en-dagers prøve, der resultatet
danner grunnlaget for uttaket. Krav om jaktchampionat på den jaktprøveformen som uttaket
gjelder for.
Områdeklubbene stiller fritt til å velge en av uttakskriterier for NM 2020.

Saksnr.
FS.sak 71.19

Sakstittel
HD utvalg

Saksutredning:
Aktuelle kandidater er forespurt jf FS.sak 59.19

MANDAT
NEKFs
HD-gruppe
Vedtatt av Forbundsstyret 13.12.2019
Hovedformålet med NEKFs HD-prosjekt skal belyse usikkerheten rundt HD-røntgen, avlesning og –indeks, og særlig arvbarhet i HD-statusens plass i avlsarbeidet.

Oppnevning
Helge Jakobsen (leder)
Bente Rønningen (FS)
Camilla Hartz Repshus (AU NES)
Kjell Kruke (AU NEG)
Arve Flatås (oppdretter NES)
Geir Langset (oppdretter NEG)

Prosjektgruppens leder skal:
• Ha ansvar for at det blir innkalt til møter
• Ha ansvar for nødvendig rapportering til FS
• Ha ansvar for arbeidsgruppens arbeidsrutiner
Arbeidsområder/oppgaver
Gruppen skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst
av kliniske problemer mm innenfor rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort.
Gruppen skal formidle bekymringer/utfordringer/problemstillinger fra de to rasene i
Norske Elghundklubbers Forbund. Sakene som fremmes skal være av
overordnet/generell karakter i hht gruppas oppgaver.
Enkeltsaker behandles ikke.
Myndighet
Arbeidsgruppen er rådgivende for FS, og kompletterer således NKKs HD-gruppens
rapport.
Samarbeid
Arbeidsgruppen samarbeider med NEKFs øvrige fagkomiteer og andre fagmiljøer der dette
er naturlig. Ved behov skal NEFKs administrasjon være behjelpelig med nødvendige
datauttrekk slik at prosjektgruppa får utført sine oppgaver.
Arbeidsrutiner
Arbeidsgruppen skal
• Føre referat
• Rapportere til FS
• Fremlegge en sluttrapport senest 1.november 2020.
Økonomisk godtgjørelse
Medlemmene av NEKFs HD-prosjektgruppe arbeider under følgende betingelser:
• Det gis ikke møtehonorar
• Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den for
NEKF billigste måte
• Prosjektgruppa skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov
for møter/annet som påfører NKK kostnader.
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. Dersom det reises tvil om habilitet, avgjøres habilitetsspørsmålet av
gruppen.

Vedtak:
Mandat NEKFs HD-gruppe godkjennes enstemmig av forbundsstyre.

Saksnr.
FS.sak 72.19

Sakstittel
Oppdretterprisen

Saksutredning:
Gjennomgang av statutter – årets oppdretterpris.
ÅRETS OPPDRETTER – STATUTTER.

Kull maks 3 år ved søknadsfrist.
Prøver og utstillinger gjennomført i Norge.
Rasens HD-krav for avl.
Mer enn 50 % av kullet må være jaktpremiert.
Poengsetting (pr.valp):
Jaktpøver
3. premie
1 poeng
2. premie
2 poeng
1. premie
3 poeng
Njch
15 poeng
MAKSIMALT 15 POENG PR. HUND

Utstilling
Good
1 poeng
Very Good
2 poeng
Excellent
3 poeng
Tillegg på 0,5 poeng for hver CK (maks 2 poeng)
Nuch
15 poeng
MAKSIMALT 15 POENG PR. HUND

Samlet poengsum deles på antall valper i kullet, dette danner grunnlaget for rangering.
Dette rapporteres inn av oppdretter på fastsatt skjema. Ved feilinformasjon forkastes søknad.
Samme kull kan kun delta èn gang.
Ved poenglikhet rangeres kull på alder. Yngste kull først, deretter antall championater i kullet.
Oppdretter og eiere av hunder(valper) må ikke stå på disiplinærlisten til NKK og NEKF ved
søknadsfrist.
Det utdeles 1 stk. oppdretterpris pr. år.
Utdeles ved festmiddagen på RS. NEKF betaler for festmiddagen.

Søknadsfrist 1. mars.

Vedtak:
Statutter for Årets oppdretter holdes uendret som tidligere vedtatt, med tilføyelsen at det deles
ut en (1) årets oppdretterpris for hver rase uavhengig av jaktprøveform. Forbundsstyret
forbeholder seg retten til å forkaste søknader på feil grunnlag og ved forsøk på å unndra
korrekte opplysninger.

Saksnr.
FS.sak 73.19

Sakstittel
Innkjøp av jakker (Profilering)

Saksutredning:
Profilering av NEKF og ved bruk ved representasjon.
Vedtak:
Forbundsstyret undersøker muligheten for å anskaffe profileringsjakker.

Saksnr.
FS.sak.74.19

Sakstittel
Klage på vedtak: Dispensasjon for avholdelse av NM 2020

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok klage på FS.sak. 64.19, angående tidspunkt for arrangement NM
Løshund 2020.

Vedtak:
Arrangør gis dispensasjon iht. søknad angående dato for avholdelse av NM Løshund 2020.
Forbundsstyret ønsker å påpeke at det hviler et særlig ansvar på arrangør i forhold til bufe på
beite. Arrangør må forsikre seg om at det ikke oppstår situasjoner der hunder kan komme for
bufe i prøveterrengene, og at det oppstår situasjoner der deltakere kan komme opp i
erstatningskrav og anmeldelser på grunn av bufe på beite.

Saksnr.
FS.sak.75.19

Sakstittel
Eventuelt

Saksutredning:
•

Prøvelederkurs.

Sendt ut mail med informasjon og påmelding med frist 10.01.2020 til områdeklubbene.
Forbundsstyret avholder kompetansekurs for prøveledernivå i mars 2020, med
utvalgsledere, kompetente personer og forbundsstyret som kursholdere.
Kurset vil ha en varighet på 6 timer. Kurset avholdes på Gardermoen
Kriteriene er fastsatt av Jakthundkomiteen i NKK, og søknader behandles av
forbundsstyret.

Sak 31/19 Prøveledelse
Raseklubber og forbund får ansvar for å foreta opplæring/kursing av riktig antall
personell til prøveledelse, antallet må stå å stil med prøveaktiviteten.
Kvalifikasjoner på kandidater:
• NKK rep. Skal ha dømt prøveformen i min. 3 år
• Prøveleder må ha god erfaring fra tidligere
• god bruker nivå på data/it
• egnet personlighet (lederskap)
• respektert/anerkjent i miljøet
Kurset skal inneholde:
• Fellesbestemmelser
• Disiplinærbestemmelsene NKK
• Aktuelle prøveregler
• It/data
Raseklubber og forbund ajourholder deltaker lister, og rapporterer til NKK. NKK lager
en oversikt over personell med oppdatering utdannelse på prøveledelse. NKK fremskaffer
relevante dokumenter og informasjon på forespørsel. Kostnader dekkes av raseklubber og
forbund, å legges inn underdommerutdannings søknader.
Det gis muligheter for å søke om å få refundert reisegodtgjørelse for klubber med dårlig
økonomi. Søknaden må inneholde regnskap for områdeklubb. Søknadsfrist 10.01.2019.
Norske Elghundklubbers Forbund betaler for møtelokaler og bespisning.
•

Ledermøte 11.01.2020
Viktige temaer: hjemmeside, registreringsprogram, revidering av jaktprøveregler,
disiplinærreglement og kompetansekurs prøveledelse.
Invitasjon og saksliste sendes ut i uke 51

•

AU- NEG

Frasigelse fra Johnny Rustad. Utvalget ønsker nytt medlem fra dags dato. Marius
Olaussen forespør ny kandidat(er)

