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Saksnr.
FS.sak 114.20

Sakstittel
Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har
vært initiert av forbundsleder.
Styreprotokoll fra styremøtet 18.11.2020 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 18.11.2020 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 115.20

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

• Aktivitetsliste
Legges ved som vedlegg til møteprotokollen
• DU-sak-2020-11 Dok 5 Vedtak – U.OFF
• Eksteriørdommerkurs 2021-2022
Informasjon fra NKK sendes til områdeklubbene.
• NÄU – Møte 26.11.2020 og møte NÄU 16.12.2020. Deltakere fra Norge Kjell Arild
Haugen, Eivind Haugseth og Endre Stakkerud
Agenda for møte 16.12.2020
1. Konstituering
a. Valg av protokollfører
b. Valg av 1 fra hvert land til å underskrive protokollen
2. Dagsorden
a. Godkjenning av dagsorden
3. Oppfølging av møtet 23. juni 2020
a. Revisjon av jaktprøveregler
b. Framtidige championatregler
c. Nordisk Mesterskap

d. Felles avlsdatabase
4. Verksamhetsplan för nordiskt samarbete fra 28. mai 2016
a. Drøfte om det er grunnlag for å realisere den verksamhesplan som ble vedtatt i fellesskap.
b. Bestemme bemanning og tidsplan
5. Eventuelt.
6. Neste møte.
• Dropbox – Etablert og jobbes med strukturen.
• Hjemmeside – Jobber med layout og oppbygging av ny hjemmeside. Gjøre siden
mobil/nettbrettvennlig – det er det som er framtiden. Det vil bli linket opp til
hjemmesidene til områdeklubben. Mulig for områdeklubbene å kopiere denne
hjemmesiden med litt tilpasning.
• Svar på søknad om unntak fra krav om utstillingspremiering for å stille på jaktprøve.
Forbundsstyret sendte søknad til NKK 25.11.2020. Forbundsstyret mottok følgende
svar 02.12.2020 fra NKK.
Da har NKKs jakthundkomitè behandlet søknaden og de vedtok følgende:
Sak 20/20
NJK vedtok å avslå søknad om dispensasjon fra Norsk Elghundklubbers Forbund for
hunder over 24 måneder og opprettholder sitt vedtak i sak 9/20.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.116.20 Økonomirapport pr. 30.11.2020
Saksutredning:
Økonomirapport per 30.11.2020 er vedlagt innkallingen.
Økonomirapporter har til nå ikke vært et offentlig dokument. Forbundsstyret ønsker om det
lar seg gjøre etter lover å gjøre dette til et offentlig dokument.
Åpne poster føres som fordring til en konkret sak er avgjort.
Lån til NKK for registreringsløsning jaktprøver. Dette ble ved utbetaling ført som en kostnad
for NEKF og ikke et lån. Vært i kontakt med hovedstyret i NKK som bekrefter at dette er et
lån til NKK. Purre NKK for å få en skriftlig bekreftelse på at dette er et lån til NKK.
Det må jobbes med å utbedre en god kontoplan og en hovedbok som er mer beskrivende for
inntekter og utgifter. Komiteen som ble nedsatt i forbindelse med økonomi og regnskap har
ikke påbegynt dette arbeidet med å få et mer oversiktlig regnskap og rapportering.

Komiteen må gå igjennom regnskap for 2019 og tidligere år angående å klarlegge økonomien
for NEKF.

Vedtak:
Økonomirapport per 31.11.2020 tas til orientering.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.117.20 Oppnevning til NKK komiteer og utvalg - Fjernsaksbehandlet
Saksutredning:
Mail av 19.11.2020 fra NKKs Aktivitetsavdeling
Til alle NKKs medlemsklubber/forbund og regioner
Den 31. desember utgår perioden for noen av de tillitsvalgte personer i flere av NKKs komiteer. Vi ber
derfor om forslag til kandidater. Klubbene bes komme med forslag til de kompetansegrupper
(KG)/komiteer/utvalg som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Det er ikke forventet at det skal foreslås
navn til alle grupper/komiteer.
Da NKK i størst mulig grad benytter elektroniske plattformer/løsninger for gjennomføring av
møtevirksomhet, er det viktig at de som foreslås er fortrolige og kompetente i bruk av elektroniske
løsninger, som f.eks. Skype, Teams og lignende løsninger. Slike løsninger gjør møtevirksomheten mer
fleksibel og mindre avhengig av geografisk plassering for de ulike komiteer/utvalg.
De nedenfor stående komiteer er de det bes om forslag til:
Oppnevnes av Hovedstyret:
- Sunnhetsutvalget (SU)
- Komiteen for hedersbevisninger
- Konfliktutvalget
- Jakthundkomiteen (NJK)
- Særkomité for utstillinger (NSU)
- Sportshundkomiteen (SHK)
- NKKs BSI-gruppe
Oppnevnes av Særkomité for utstillinger:
- Dommerutdannelseskomiteen (DUK)
- Utstillingskomiteen (UK)
- KG for ringsekretærer (krav: må være autorisert ringsekretær)
- Standardkomiteen
- KG juniorhandling
Oppnevnes av Sportshundkomiteen:
- KG for Agility (krav: autorisert agilitydommer eller instruktør agility -trinn 2 eller 3)
- KG for Lydighet (krav: autorisert lydighetsdommer eller instruktør lydighet -trinn 2 eller 3)
- KG for Mentaltester (krav: autorisert dommer for enten karaktertest, funksjonsanalyse eller MH)

- KG for RIK (krav: autorisert RIKdommer eller instruktør RIK -trinn 2 eller 3)
Oppnevnes av Jakthundkomiteen:
- KG for Ettersøk - (krav: autorisert ettersøksdommer)
I henhold til samarbeidsavtale med Norsk Brukshundsports Forbund er KG for Bruks- og
kåringsprøver lagt inn under NBF.
I henhold til HS-sak 222.1/13 er det kun halvparten av komiteenes medlemmer som skal oppnevnes.
Hvilke kandidater som er på valg fremkommer av oversikten under de ulike fanene i vedlagte Excelfil.
De foreslåtte medlemmene må være forespurt og sagt seg villig til å gå inn i vervet. Personer som er
dømt for dyremishandling kan ikke oppnevnes. Alle kandidater skal oppgis med fullstendig navn og
adresse (også epost adresse), og en CV/presentasjon til jakt@nkk.no innen 30. november 2020. Om de
påkrevde opplysninger ikke ligger med i klubbens innsendte forslag på kandidater vil forslaget ikke
bli hensyntatt.
Les mer om de ulike komiteene og utvalgene, samt innhold i mandatene på www.nkk.no – linker til
den enkelte komité/utvalg finner du i organisasjonskartet.

Ha en fin dag!
NKKs Aktivitetsavdeling
Forbundsstyret sendte ut epost til områdeklubbene, hvor de ba om at områdeklubbene som
ønsker det kan komme med forslag til utvalgsmedlemmer innen søndag 29. november
Vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund fremmer følgende kandidater til utvalg i NKK. De
foreslåtte kandidatene er forespurt og sagt seg villig til å gå inn i vervet.
Jakthundkomiteen (NJK) – Kjell Arild Haugen
Brukerutvalg for IT (BIT) – Svenn Magnus Runde
John Smedbakken og Marianne Holmli foreslås reoppnevnt i følgende komiteer.
Dommerutdannelseskomiteen (DUK) – John Smedbakken og Marianne Holmli.
Utstillingskomiteen (UK) – Marianne Holmli.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.118.20 Brev fra OOEHK – Fjernsaksbehandlet – U.OFF
Saksutredning:
Saken er ikke realitetsbehandlet i styret, men oversendt NKK for videre behandling.

Vedtak:
Saken oversendes NKKs Jakthundkomite uten realitetsbehandling i styret.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.119.20 Ledermøte
Saksutredning:
Dagsorden og struktur for ledermøtet. Det er sendt epost til områdeklubbene, slik at de kan
komme med innspill på saker som ønskes drøftet på ledermøtet, med frist 10. november 2020.
Ut fra dette og eget initiativ utarbeider Styreleder og forbundssekretær et oppsett på
dagsorden for ledermøtet.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Intensjonen med ledermøte er blant annet å bygge relasjoner og kunne diskutere/ta opp
temaer. Ved å gjennomføre et ledermøte via teams reduseres dette. Vanskelig å ta opp temaet
avl i dette fora.
Alternativt å kalle inn til ledermøte i Teams, hvor en tar opp RS saker hvor lederne i
områdeklubbene kan komme med sine synspunkter. Samt å informere om hva forbundsstyret
jobber med, har jobbet og planer fremover.
Vedtak:
På grunn av den siste tidens utvikling i Covid-19 pandemien foreslår forbundsstyret at det
ikke er tilrådelig med et fysisk møte på det tidsrommet som er avsatte til ledermøte og samling
av utvalgene i NEKF. Forbundsstyret innkaller til et Teams-møte med lederne i
områdeklubben hvor aktiviteten fremover i områdeklubbene og forbundet drøftes.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.120.20 Instruks og rutinebeskrivelser NEKF
Saksutredning:
Forbundsleder Endre Stakkerud har på oppdrag fra styret utarbeidet et forslag til styreinstruks.
som ble behandlet av styret på dagens møte.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Strukturen er bra.

Instruksen behøver vel ikke ta med det som er regulert i NEKF lover.
1.3 tidspunktet for fremleggelse av regnskap og budsjett må være fremkommet så tidlig at det
kan sendes ut inne fristen for behandling i representantskapsmøtet.
1.4 hele styret plikter til å møte på RS.
Kap 2 – inngår i NEKF lover og trenger ikke gjengis i instruksen.
Det er normalt ha med dette i instruksen.
Det som kom frem under debatten i styret tas med i oppdateringen av styreinstruksen.
Vedtak:
Saken utsettes til styremøtet den 08.01.2021 med de kommentarer som framkom på møtet.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.121.20 Kriterier Hedersprisen Årets Oppdretter
Saksutredning:
Statutter pr 27.11.2020.
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.
Ved poenglikhet rangeres kull på alder. Yngste kull først, deretter antall championater i kullet.

Dette rapporteres inn av oppdretter på fastsatt skjema. Samme kull kan kun delta èn gang.
Oppdretter og eiere av hunder(valper) må ikke stå på disiplinærlisten til NKK og NEKF ved
søknadsfrist.
Forbundsstyret forbeholder seg retten til å forkaste søknader på feil grunnlag og ved forsøk på
å unndra korrekte opplysninger.
Det utdeles en (1) årets oppdretterpris for hver rase uavhengig av jaktprøveform.
Utdeles ved festmiddagen på RS. NEKF betaler for festmiddagen.
Søknadsfrist 1. mars.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
For 2020 vil disse statutter gjelde.
Det bør ikke søkes for å motta hedersprisen årets oppdretter. Det må opprette en
instruks/løsning som gjør det mulig å søke opp kull hvor det er oppnådd 50% premiering i
kullet (jakt og eksteriør.) Det finnes ingen løsning for dette i dag.
Dagens registreringsløsning for jaktprøver, må tilrettelegges med en søkemulighet. Gjelder
også for Sverige og Finland, som igjen medfører en felles database for Norden.
Ved utarbeidelsen av statutter for årets oppdretter må utvalgene til NEKF delta.
Motivasjonen må være å gi en honnør til de som går jaktprøver og for å få bredde innen
avlshunder.
Vedtak:
Forbundsstyret henvender seg til NEKFS utvalg og komiteer for å få de til å se på statuttene
for Hedersbevisningen Årets Oppdrette.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.122.20 Søknad om unntak fra krav om utstillingspremiering for å stille på jaktprøve.
– Fjernsaksbehandlet
Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt flere henvendelser fra områdeklubber angående krav om
utstillingspremiering for å stille på jaktprøve.
NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite.
Det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen
2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd premiegrad på
utstilling er oppnådd for hunder under 24 mnd. Hunder som stiller på jaktprøve uten å
oppfylle kravet til oppnådd premiering på utstilling skal ikke få stambokført noen tittel før
hunden er stilt på et senere tidspunkt.
NKKs jakthundkomite behandlet saken 31.03.2020.
SK 9/20 Norske Elghundklubbers Forbund (NHEKF) - søknad om dispensasjon pkt.3.2 i
jaktprøvereglene. NEKF har i sine krav for å starte på prøve, at hunden er premiert på
utstilling. Det byr på noen utfordringer når det gjelder kravene, da mange utstillinger er avlyst
pga. korona viruset.
Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon iht søknad. Vedtaket gjelder
for prøvesesongen 2020/2021.
Vedtak:
Følgende søknad sendes NKKs Jakthundkomitee med kopi til Eva Pedersen den 25.11.2020.
Jakthundkomitèen i NKK vedtok i sak 9/20 å gi dispensasjon for kravet om premiering på
utstilling for å delta på jaktprøve. Unntaket gjaldt for hunder under 24 måneder. Det er nå
også hunder som har passert 24 måneder som det er ønskelig å kunne delta på prøver med,
selv om de ikke er premiert på utstilling. Dette vil være et godt insitament ovenfor hundeeiere
om at det fra NKK og NEKF er ønskelig om at flest mulig hunder deltar på jaktprøver. I
tillegg vil dette da bli likt det unntaket som Norske Harehundklubbers forbund har blitt
innvilget for sine raser.
Norske Elghundklubbers forbund søker om at det for prøvesesongen 2020/2021 gis unntak
for premiering på utstilling jfr. Jaktprøvereglene pkt.3.2. Det søkes om at dette gjelder
uavhengig av alder også ut over 24 måneder.
Vi håper på en positiv og snarlig behandling av søknaden slik at dette kan settes ut i livet
raskt.

I epost av 2. desember mottok forbundet avslag på søknaden, men premissen for vedtaket er
etter vår oppfatning feil og det blir derfor sendt en ny henvendelse til Jakthundkomitèen i
NKK hvor det påpekes at vedtaket er fattet på feil premisser.
Da NKKs jakthundkomitè behandlet søknaden og fattet de følgende vedtak i Sak 20/20:
NJK vedtok å avslå søknad om dispensasjon fra Norsk Elghundklubbers Forbund for hunder
over 24 måneder og opprettholder sitt vedtak i sak 9/20
Som oppfølging av saken ble det sendt følgende epost til NKK:
Viser til mottatt vedtak fra NKK Jakthundkomitè med avslag på søknaden om fritak fra reglen
for oppnådd premiering for hunder ut over 24 måneder for sesongen 2020/21. Norske
Elghundklubbers forbund ba om at vi skulle likebehandles med Norske Harehundklubbers
Forbund som har et generelt fritak om kravet til utstillingspremiering, uten noen øvre
aldersgrense for unntaket.
Ved kontakt med medlemmer i Jakthundkomitèen henvises det til at det er likelydende vedtak
for NEKF og NHKF. Dette er for så vidt riktig, men da er det viktig å se på søknadene som er
forskjellig. NHKF søkte i sin søknad av 24. mars om et generelt unntak uten noen øvre
aldersgrense. NEKF hadde i sin søknad av 27. mars en søknad som gjaldt for hunder inntil 24
måneder.
NEKF håper at NKK Jakthundkomitèen nok en gang ser på søknaden slik at vi får et generelt
unntak for krav om utstillingspremiering på lik linje med Norske Harehundklubber. Vi håper
det ikke vil være ønskelig med en forskjellsbehandling for disse forbundene sine hunderase
fra Jakthundkomitèen i NKK. Det er til dels store frustrasjoner i elghundmiljøet over denne
forskjellsbehandling som nå foreligger på de forskjellig jakthundforbundene.
Vi ser det som svært viktig at vi får flest mulig hunder opp til jaktprøve i et prøveår hvor det
kan gås mye prøver på grunn av lite snø i store områder. Dette vil hele avlsarbeidet for
elghundrasene tjene på.
For ordens skyld legger vi ved de opprinnelige søknadene fra både Norske Harehundklubbers
Forbund og Norske Elghundklubbers Forbund som viser hva som er forskjellen på søknadene.
Vi gjentar derfor vår søknad:
Norske Elghundklubbers forbund søker om at det for prøvesesongen 2020/2021 gis unntak for
premiering på utstilling jfr. Jaktprøvereglene pkt.3.2. Det søkes om at dette gjelder uavhengig
av alder, også ut over 24 måneder.
Vi håper på et positivt svar og en svært rask behandling fra NJK i NKK slik at vi kan få flest
mulig hunder ut på prøve i den gjenstående del av prøvesesongen.
Vedtak:
NEKF følger opp ovenfor NKK for å prøve å få samme unntak i aldersbegrensningen for
prøvesesongen 2020/21 som Norske Harehundklubbers forbund.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.123.20 Årsmøte Områdeklubber
Saksutredning:
Forbundsstyret mottok epost fra Buskerud EHK angående avholdelse av årsmøter 2021 slik
situasjonen er med Covid 19. De søker om å få dispensasjon fra loven om at årsmøte skal annonseres 8 uker før møtet skal avholdes.
Forbundsstyret mottok følgene epost fra Sør-Trøndelag EHK angående avholdelse av årsmøte
2021.
I forbindelse med årsmøtet som områdeklubber skal avholde i februar 2021.
Så retter vi noen spørsmål angående innkalling og gjennomføring av disse. Å FS sin tolkning
av våre "felles" vedtekter som ble innført for ett par år siden.
Det første er påmelding til selve årsmøtet, kan vi utføre dette? Hvis ja, hvilke frister er
anbefalt her?
Vi ser også på å kjøre møtet på en digital plattform, med direktesending. Da er spørsmålet,
kan f.eks. ett valg og avstemning på saker gjennomføres ved at vi åpner ett valglokale der vi
sender inn en og en til valg?
Vi skjønner vi kan tilrettelegge litt etter covid19 smitteverntiltak selv. Men kunne tenkt oss
FS sin kommentar/innstilling og kanskje ideer rundt dette å mer i forbindelse med årsmøtet.
(mye kan også forandres før februar fra myndighetene).
Forbundsstyret har full forståelse for at det kan være utfordrende å få gjennomført de
nørdvandige organisatoriske oppgaven som både områdeklubben så vel for forbundet.
Forbundsstyret vil i tett samarbeidet med områdeklubben følge utviklingen som
myndighetene setter for gjennomføring av arrangementer.
Så langt forbundsstyret har myndighet til og i samråde med områdeklubben vil det gitt de
nødvendige dispensasjoner fra tidsløypen for både gjennomføring av årsmøter og frister for
tilbakemelding til forbundet for behandlinger av RS saker,
Vedtak:
Forbundsstyret tar dette opp som egen sak i det foreslåtte Teams-ledermøte i sak 119/20.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.124.20 Jaktprøveregler villsvin
Saksutredning:
Jaktprøveregler for villsvin ble behandlet på Representantskapsmøtet 2019
Vedtak RS Sak 11.15.19:
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.

25.11.2020 mottok forbundsstyret mail fra NKK ved Eva Pedersen:
Her er eposten vi har mottatt fra Norske Elghundklubbers forbund.
Flere tilbakemeldinger er gitt fra administrasjonen hos oss til forbundet, om at dette er et
regelverk som må åpnes for flere raser.
Vil ha en tilbakemelding fra dere at vi setter i gang med regelverket og åpner for de rasene
som har anledning til å brukes på villsvin.
Til info så har vi flere regelverk som har ligget på vent under permitterings perioden, så det
vil ta tid før dette regelverket er på plass.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Det er viktig at andre forbund for andre raser ikke kan revidere reglene. Revideringen skal
gjøres av NEKF uten å ta med innspill fra andre raser.
Vedtak:
Norske Elghundklubbers forbund har ingen motforestilling til at jaktprøvereglene også åpnes
for andre raser. NEKF som skal revidere reglene uten å ta med innspill fra de andre rasene.
Forbundssekretæren tar kontakt med NKK ved Eva Pedersen for å avklare dette.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.125.20 Verdiberegning av elghunder
Saksutredning:
På Norske Elghundklubbers Forbunds hjemmeside ligger denne tabellen for verdiberegning
av elghunder. Disse prisene bruker blant annet forsikringsselskapene i verdisettingen av
hunder.
NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
VERDIBEREGNING AV ELGHUNDERVerdiberegningenGrunnverdien deles i tre nivåer; valpeprisen (kan variere mellom rasene), ved 12 mnd alder og 24 mnd alder. Grunnverdien
justeres hvert år iht. gjeldende (konsumprisindeks) KPI med grunnverdien fra 2008 som grunnlag.Verdiberegningen har ikke vært justert siden 2010, er nå justert med årsendring (%)
Grunnverdi
2010
2011
NOK
Valp
Legges til for:
Fylte 12 mnd.
1 470
1 505
Fylte 24 mnd.
2 720
2 785
Fylte 24 mnd.
3 870
3 963
Og ansees
jakttrent
Utstillingsmeritter
Excellent JK
1 150
1 178
Excellent
2 305
2 360
UK/AK/BHK
Very Good
1 785
1 828
UK/AK/BHK
Legges til for:
Certifikat
1 150
1 178
kvalitet (CK)
Certifikat
2 305
2 360
Legges til for:
Jaktprøvemeritter
1. premie
8 365
8 566
2 x 1. premie
13 165
13 481
2. premie
4 810
4 925
3. premie
2 200
2 253
Godkjent
8 365
8 566
ettersøkshund
Særskilt
4 810
4 925
elgsporprøve
(30+30+10)
Godkjent
8 365
8 566
bjørneprøve
(svensk/finsk
mod.)
Godkjent
8 365
8 566
villsvinprøve
(svensk/finsk
mod.)
Legges til jaktprøveverdien:
Hvis
1 050
1 075
sporprøvebevis foreligger
og hunden er
godkjent for
eget lag
Helhetsverdi på hund med Championat
Norsk
27 380
28 037
Utstillingschampionat
(NUCH)
NUCH +
29 685
30 397
UCH fra en
annen nasjon
NUCH +
33 445
34 248
UCH fra to
andre
nasjoner
Internasjonal
36 580
37 458
UCH
Dobbelt
44 100
45 158
Champion
(NUCH/NJC
H)
Norsk
38 455
39 378
Jaktchampion
(NJCH)
NJCH + JCH
40 760
41 738
fra en annen
nasjon

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 525
2 821
4 014

1 534
2 838
4 038

1 566
2 898
4 123

1 599
2 959
4 210

1 633
3 021
4 298

1 691
3 130
4 453

1 722
3 186
4 533

1 768
3 272
4 656

1 193
2 391

1 200
2 405

1 225
2 456

1 251
2 507

1 277
2 560

1 323
2 652

1 347
2 700

1 383
2 773

1 852

1 863

1 902

1 942

1 983

2 054

2 091

2 147

1 193
2 391

1 200

1 225

1 251

1 277

1 323

1 347

1 383

2 405

2 456

2 507

2 560

2 652

2 700

2 773

8 677
13 656
4 989
2 282
8 677

8 729
13 738
5 019
2 296
8 729

8 912
14 027
5 125
2 344
8 912

9 100
14 321
5 232
2 393
9 100

9 291
14 622
5 342
2 443
9 291

9 625
15 148
5 535
2 531
9 625

9 798
15 421
5 634
2 577
9 798

10 063
15 837
5 786
2 647
10 063

4 989

5 019

5 125

5 232

5 342

5 535

5 634

5 786

8 677

8 729

8 912

9 100

9 291

9 625

9 798

10 063

8 677

8 729

8 912

9 100

9 291

9 625

9 798

10 063

1 089

1 096

1 119

1 142

1 166

1 208

1 230

1 263

28 402

28 572

29 172

29 785

30 410

31 505

32 072

32 938

30 793

30 977

31 628

32 292

32 970

34 157

34 772

35 711

34 693

34 901

35 634

36 382

37 146

38 484

39 176

40 234

37 945

38 173

38 974

39 793

40 628

42 091

42 849

44 005

45 745

46 020

46 986

47 973

48 980

50 744

51 657

53 052

39 890

40 129

40 972

41 832

42 711

44 248

45 045

46 261

42 281

42 535

43 428

44 340

45 271

46 901

47 745

49 034

9 000

14 000

NJCH+JCH
49 770
50 964
51 627
51 937
53 027
54 141
55 278
57 268
58 299
59 873
fra to andre
nasjoner
Internasjona
54 343
55 647
56 371
56 709
57 900
59 116
60 357
62 530
63 655
65 374
JCH
Ovenstående verdier inkluderer avlsverdiHundens verdi utover grunnverdien reduseres med 30%, om den har et veterinært undersøkelsesresultat som innebærer at det ikke kan registreres avkom
etter den i følge NKK’s regler, eller at dens avkom får avlsrestriksjoner.Ved fylte 8 år reduseres verdien med 20% første år, og senere 20% de påfølgende årene. En hund kan aldri verdsettes til
mindre enn kr 1000,- (2008) + gjeldende KPI.Grunnleggende prinsipper for verdsettelse av elghunderNEKF verdiberegner bare registrerte hunder. Beregningen bygger på en grunnverdi, samt på
de merittene som er innført i NKK’s stambok.

Slik elghundene er verdsatt i denne tabellen ser en at særlig verdien på en champion lavt
verdsatt.. Nå er en jaktchampion verdiberegnet til kr 46000 og nordisk jaktchampion til kr
59000. Den reelle prisen er nok betydelig høyere. Vi skal ikke bidra til å "presse prisene",
men en justering bør vurderes.
Verdsettingen på de ulike resultatene elghunden oppnår stemmer bra. Valpeprisen kan med
fordel justeres opp til kr 15.000.-, som er den reelle valpeprisen når begge foreldrene er
jaktchampioner.
Forbundsstyret er innforstått at disse prisen nok er for lave og bør derfor gjennomgås og
oppdateres. Styret nedsetter derfor en gruppe som får i oppdrag å se på dette. Gruppen bør ha
dette arbeidet ferdig innen utgangen av februar.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Disse verdiene blir blant annet brukt av forsikringsselskaper ved tap av hunder.
En gjennomgang av hva som er reelt i forhold til dagens reelle verdi.
Definere formålet, hva som er bruksområdet for denne verdisettingen.
Etter 2010 er satt verdi regulert med indeks. Må også ta hensyn til markedet utvikling.
Komitéen bør bestå av personer med bakgrunn fra ulike raser.

Vedtak:
Forbundsstyret nedsetter et utvalg med følgende personer som får i oppdrag å gjennomgå
verdiberegningen for elghunder.
Leder: Jon E Skåtan
Henvendelse til avlskomiteene samt eksteriørdommerkomiteen med forespørsel om å stille
med personer til komiteen.
Utvalget bes om å ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av februar.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.126.20 Presentasjon av jakthunder i Elghunden.
Saksutredning:
I Elghunden nummer 1 er det for hundeeiere mulig å bestille presentasjon av hunder som har
oppnådd championat. Championpresentasjon koster kr 650. I 2019 og 2020 var det 21
championpresentasjoner.
AU NES presenterer godkjente avlshunder på sin Facebook side.
Den digitale verden tar stadig mer over, men er dette noe som burde vært tatt inn i Elghunden.
Det er en forutsetning at alle avlsutvalg og kontaktpersoner for våre raser i NEKF bidrar til
presentasjon med bilde av nye godkjente avlshunder i Elghunden.
Det har kommet innspill på at det nesten ikke er bilder av avlshunder i Elghunden og at dette
bør tas opp som en sak i Forbundsstyret
Det er reagert på at det "nesten ikke" er bilder av elghunder i elghunden. I utgangspunktet
reageres det på at det koster eierne en slump hundrelapper å presentere sine championer. Nå
som iallfall AUNES har bilder av godkjente avlshanner oppfordres det til at godkjente
avlshunder burde presenteres med bilde i elghunden. Det kunne være en liten spore til også de
andre avlsutvalgene til å følge i løypa som AUNES har gått opp. Selv om det nå er den
digitale verden som overtar, bør noen sider med bilder av elghunder i bladet Elghunden burde
være obligatorisk og ikke noe som koster hundeeier noe. Slik det er nå, er det vel så få slike
hundepresentasjoner at det vel har marginal betydning for økonomien også. Det er ønskelig at
dette vurderes av forbundsstyret.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
I dag koster det 650 kr for championatpresentasjon og det presenteres ca 21 hunder
Må vurderes økonomisk og tas med i budsjett.
Tiltaket og tanken en god. Legges fram på ledermøtet og ta med det det i vurderingen videre.
Vedtak:
Forbundsstyret deler den oppfatningen at det bør gis anledning til at gode avlshunder blir
presentert i Elghunden. Det foretas en beregning av hva dette vil koste for NEKF. Det utredes
også samtidig hvilke muligheter det er til at dette også kan gjøres digitalt. Saken tas opp i
budsjett 2020 og drøftes på ledermøte.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.127.20 Jaktindeks hos godkjente avlshunder - bandhund
Saksutredning:
Forbundsstyret mottok epost fra Aina Torjul som representant for Avlsutvalget Gråhund
28.11.2020. Gjengitt nedenfor.
I tett dialog med bandhundkomitèen, så har vi kommet fram til at vi ønsker å foreslå at utregning av
jaktindeks hos de godkjente avlshundene på bandhundlistene skal fjernes. Grunnen til at vi ønsker
denne fjernet er at den etter vår mening har en nokså ubetydelig verdi i vårt avlsarbeid. Det er med
andre ord et langt større arbeid å skulle holde denne statistikken oppdatert enn den nytteverdien vi ser
at den faktisk har. Vi forstår at intensjonen ved å utarbeide en slik indeksering var god og et forsøk på
videre utvikling, samt som en "veileder" for AU og oppdrettere. Likevel ser vi ingen praktisk hensikt i
å skulle videreføre denne slik som den er utformet i dag. Vi presiserer at dette forslaget gjelder kun for
de bandhundpremierte hundene, og ikke for de løshundpremierte. Det er unektelig noen vesentlige
forskjeller i prøveformene, og dermed blir også nytteverdien ved å regne ut indeks på de ulike
egenskapene/momentene forskjellig.
Hvis det fra FS sin side kan argumenteres for å beholde denne indekseringen hos bandhund, så skal vi
naturligvis opprettholde denne. I så fall er det et sterkt ønske fra både AU NEG og bandhundkomitèen
om at moment 4 skal byttes ut med moment 1. Vi er veldig forundret over at moment 4 (oppførsel
framfor/ved syn av elg) er et av de prioriterte momentene, men ikke moment 1 (søk). Moment 4 er i
svært høy grad et moment som kan trenes hos den enkelte hund (dressur), mens at moment 1 måler
bl.a. jaktlysten og utholdenheten til hunden.

Forbundsstyret mottok ny epost fra Aina Torjul som representant for Avlsutvalget Gråhund
08.12.2020. Gjengitt nedenfor:
Viser til forrige e-post sendt 28. november der vi foreslo endring vedrørende utregning av
jaktindeks hos godkjente avlshunder (bandhund) på avlshundlistene våre.
Ifølge instruks for AU står det at vi skal produsere lister der bruksegenskapene til den enkelte
hund fremkommer i disse. Selv om det er et krav i henhold til våre avlskriterier for NEG at
hannhundene bl.a. må ha oppnådd minst 2x1.premie på jaktprøve for å kvalifisere seg som
godkjent avlshund, så tolker vi dette som at det i tillegg må tydeliggjøres i listene.
Av den grunn trekker vi tilbake forslaget om å fjerne utregningen av jaktindeks hos bandhund,
men har fortsatt et sterkt ønske om å bytte ut moment 4 (oppførsel framfor/ved syn av elg)
med moment 1(søk) som grunnlag for indekseringen.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp:
Dette er vår ekspertise innen avl og forbundsstyret tar forslaget fra avlsutvalget NEG til
etterretning.

Bruken av denne type indeks må tas med ved den videre jobben med avl.

Vedtak:
Forbundsstyret støtter forslaget fra avlsutvalget NEG.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.128.20 RAS dokument
Saksutredning:
NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av
den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. NKK har delegert
raseklubbene (NEKF) å utarbeide RAS dokument for elghundrasene. RAS dokument er
utarbeidet og godkjent for rasene NEG og NES (godkjent til 01.01.2021) og Øst-sibirsk laika
og Jämthund (godkjent til 01.04.2022).
Det er styret i raseklubben som har fått i oppdrag å utarbeide RAS og som er ansvarlig for at
dette blir gjort. Videre er styret ansvarlig for en årlig evaluering og en revidering hvert 5. år.
Flere av RAS dokumentene for elghundrasene er nå modne for revidering.
Hovedstyret NKK har tidligere vedtatt at revisjon av Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) skal
utsettes til nye it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilte. På grunn av
stor pågang på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helse-verktøyene forsinket.
Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes.
RAS-dokumentene skal være levende dokumenter som evalueres årlig, og som brukes aktivt
av oppdrettere i deres avlsarbeid. Det er derfor nå på høy tid at RAS dokumentene revideres.
Tre vedlegg sendt med epost møteinnkalling 11.12.2020
I epost til NEKF av 10.12.2020 fra NKK fikk NEKF følgende svar:
Revisjon av RAS har som du sier blitt utsatt i påvente av nye it-verktøy, og coronasituasjonen har dessverre forsinket prosessen ytterligere. Jeg kan ikke si noe sikkert om når
det vil være klart for revisjon av RAS, utover at jeg i det minste håper å kunne lande når og
hvordan det skal skje i løpet av første kvartal 2021.

Klubben står selvfølgelig fritt til å oppdatere RAS selv og ta denne i bruk. Det tenker jeg også
det vil være svært positivt om dere gjør. Det bør da imidlertid fremgå at revidert versjon ikke
er «godkjent» av NKK sentralt.
Jeg beklager de mange forsinkelsene det har vært i dette arbeidet. 2020 har vært et svært
spesielt år, noe som dessverre har bidratt til at mange prosjekter ligger på vent.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Dette blir utsatt i NKK og NEKF står fritt til å oppdatere RAS-dokumentene selv.
Avlsutvalgene må få en påminnelse på at RAS dokumentet årlig skal evalueres jf. rasveileder
fra NKK.

Vedtak:
Forbundsstyret delegerer til det respektive avlsutvalg å revidere RAS dokument for sin rase.
Dette skal gjøres innen FS skal anbefale RAS dokumentet og oversende det NKK for
godkjenning og publisering. I den grad dette arbeidet er utsatt hos NKK, kan reviderte og
godkjente RAS dokumenter publiseres på NEKF hjemmeside. Det er meningen at RAS
dokumentene skal være et aktivt dokument, som årlig skal evalueres jf. veilederen fra NKK og
at de reviderte RAS dokumentene legges til grunn i det videre arbeidet i de respektive
avlsutvalgene.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.129.20 Aninova
Saksutredning:
Under det utsatte Representantskapet NEKF 5. september 2020 ble det behandlet et forslag
om å vurdere bruk av avlsverdiprogrammet fra Aninova som verktøy i hundeavlen spesielt på
rasene Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund.
Det ble fatte følgende enstemmig vedtatt: FS ønsker at RS gir FS i oppdrag å sette ned ett
utvalg som frem til senest RS 2022 å undersøke
hvilke muligheter/utfordringer som ett eventuelt samarbeid med Aninova kan gi oss og
presentere dette senest på RS 2022. NKK har tidligere ikke ønsket å dele hundedata med en
kommersiell aktør, og har tidligere avvist ett samarbeid med Aninova. Det som må være med
i et slikt mandat er bl.a. alle kostnader, lovlighet ved bruk av data, hvilken nytte har vi av det.

Forbundsstyret nedsetter et utvalg som får i oppdrag og vurder en kostnad og nytteverdi for
bruk av dette avlsverktøyet.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Hvem skal være med i utvalget, eks veterinærer
Utfordre områdeklubbene å komme med kandidater til utvalget
Sender også forespørsel til våre tre avlsutvalg om hvordan de ser på dette arbeidet
Vedtak:
Saken utsettes til etter avholdt ledermøte. Forut for ledermøte oppfordres avlsutvalgene og å
komme med innspill til arbeidet rundt Aninova og forberede saken til ledermøte.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.130.20 Lov komite for revidering av NEKFs lover.
Saksutredning:
Forbundsstyret sendte mail til områdeklubbene 04.11.2020.
På RS 2020 i sak 10.7.1.20 ble det enstemmig vedtatt at forbundsstyret skulle nedsette et
utvalg som skal gjennomgå NEKFs lover, hvor det blant annet hensyntas de innspill som har
fremkommet under årets RS. Deriblant de fremmede saker under saksnummer 10.7.
Forbundsstyret inviterer områdeklubben til å komme med forslag til kandidater til utvalget
som skal gjennomgå forbundets lover. Kandidatene må være forespurt om de er villige til å
sitte i utvalget før forslaget sendes forbundsstyret.
Fristen for å komme med forslag settes til 30. november 2020 til sek.nekf@gmail.com.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Forbundsstyret bør gjøre revideringen av NEKF lover og sendes som RS sak innen tidsfristen.
Vedtak:
Forbundsstyret reviderer NEKF lover og sender det ut som RS sak innen tidsfristen.
Arbeidsutvalget NEKF lover består av
Leder Arve Olav Sæter
Medlem Leif Einar Olsen
Medlem Eivind Haugseth.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.131.20 RS 2020 Sak 10.9 Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
Saksutredning:
Dagens regler:
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort,
svensk hvit elghund:
LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2dagersprøve. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. To ganger Very
Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie
på 2-dagers jaktprøve.
BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge
under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på
2-dagersprøve. Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. Det skal
være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. To ganger Very Good på utstilling
etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie
på 2-dagers jaktprøve.
RS Mappe 2020
Sak 10.9 Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
Sak 10.9.1 Revidering av jaktchampionatreglene for løs- og bandhund - Gudbrandsdalen EHK
Årsmøtet i Gudbrandsdal elghundklubb har vedtatt å fremme forslag på RS-2020 om at tidspunkt for revi-dering av jaktchampionatreglene følger tidspunkt for revidering av jaktprøvereglene for løs- og bandhund.
Begrunnelse
Det er i dag ingen sammenheng mellom tidspunkt for revidering av jaktchampionatreglene for
løs- og bandhund, og jaktprøvereglene. Dette kan skape litt utfordringer da disse naturlig er
knyttet sammen.
Sak 10.9.2 Championatregler – løshundchampionat (NJ(L)CH), 4 x 1 pr - Hedmark
EHK
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene,
norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund:
Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst to av
premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samlet prøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en
av prøvene må være gjen-nomført før 23.desember.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. premie på løshundprøve.
Sak 10.9.3 Nye regler for tildeling av jaktchampionat for løshund. 4 x 1 pr - Gudbrandsdalen EHK
Årsmøtet i Gudbrandsdal elghundklubb har vedtatt å fremme forslag om nye regler for tildeling av jakt-championat for løshund på RS-2020.
Forslaget er at eksisterende championatregler endres til:
• Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere hvorav
minst 1 av prøvene tellende for championat må være tatt på 1-dags samlet prøve, og minst en
av prøvene må være gjennomført før 23. desember.
• Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til championat.
• To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd. under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. premie på jakt-prøve.
Argumenter for endringen:
a) Jaktprøver arrangeres for å fremme avl og gi dokumentasjon for videre avlsarbeid. Derfor
MÅ kravet til jaktchampionat gjenspeile de avlsmessige målsetningene da ingen hanner blir
satt i avl før de har ett championat i boks. Etter så mange år med 2 dagers prøven har den IKKE vist noen avlsmessig fordel for Norge kontra våre Nordiske samarbeidspartnere.
b) 2-dagers prøven er en stor kostnad og veldig ressurskrevende og den gir ingen god respons
for økt rekruttering til elghund miljøet.
Det er ikke mange nyetablerte småbarnsforeldre som prioritere dette med en slik kostnad.
c) Med utvida jakttider over hele Norges land gir 2-dagers prøven også store arrangørmessige
problemer da tilgangen på terreng blir snever og sesongen blir kort. En 1-dagers prøve er betydelig lettere og få gjennomført på innklemte dager da det er kun en dommer å forholde seg
til og vi vil da også få mange flere hunder ut på prøve.
d) Viktig at vi nå fjerner 2-dagers jaktprøve krav til jaktchampionat for å kunne jobbe med de
andre Nordiske landene for like Nordiske Championatregler.
Sak 10.9.4 Forslag til nye championatregler – løshundchampionat NJ(L)CH, 4 x 1 pr –
Aust- Agder EHK
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene,
norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund:
Følgende to jaktprøvealternativer likestilles som championatregler, og områdeklubbene velger
selv hvil-ken type løshundprøver de ønsker å arrangere.
ALTERNATIV 1: Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samlet prøve. Krav om
minimum 6 poeng i moment 1. søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. Minst en av
prøvene må være gjennomført før 23. de-sember. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sve-rige eller Finland.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie
på løshundprøve.

ALTERNATIV 2: Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Det skal
være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. To ganger Very Good på utstil-ling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie
på todagers løshundprøve.

Notat
Slik eg ser det så er det mye som avhenger om hva som skjer med 2 dagers prøva. Eg regner
med at denne kommer opp på RS2021.
Til RS 2019 er det 3 klubber som har sendt forslag om endring av regler til 4 x 1 premie under
4 forskjellige dommere.
Aust- Agder har 2 alternativer der det ene er som i dag.
Dersom 2 dagersprøve blir stemt ned så mener eg at det er må bli 4 x1 premie, hvorav 1 på
samlet prøve. Krav om minimum 7 poeng i søk. 2 x Verry Good på utstilling etter fylte 15
mnd under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være
gjennomført før 23. desember.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie
på jaktprøve gjennomført før 23. desember. Krav om minimum 7 poeng i søk. 2 x Very Good
på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.
I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp.
Må holde åpent for to løsninger ettersom det er så usikkert om to-dagers består.
Forbundsstyret må ha en holdning og gå for en løsning, enten to-dagers eller ikke.
Se på forarbeidet til RS 2020 som komiteene i NEKF utførte.
Tilleggskrav for 7 poeng på søk, det må jaktprøvereglene ta høyde for og ikke være et
tilleggskrav for å oppnå championat. Tilleggskravene vil pålegge et krav til NKK som pr dags
dato ikke blir fulgt opp.
Forbundsstyret må ta stilling til om de ønsker å beholde 2-dagers prøven eller ikke.
Må tenke på om det skal stilles et krav om en eller to av prøvene må være gått på samlet
prøve.
Er det praktisk gjennomførbart å stille krav til samlet prøve som et krav for championat. En
må tenke på den praktiske gjennomføringen av om dette er mulig og også ulike måter å
gjennomføre en samlet prøve på.
En av de viktige tingene i forhold til NÄU er å komme til enighet rundt et regelverk i forhold
til jaktprøver. Det kan være viktig å tenke på det angående championatreglene også.
Selv om 2-dagers prøven ikke blir et krav angående championatkrav, må en kunne tenke på
denne prøveformen ved samlet prøver.
Må ikke være like regler på bandhund- og løshund championat. 2-dagers prøven er av større
betydning for bandhund enn løshund. Må løses ut fra det beste aspektet for du ulike
prøveformene.

Innstille til en sak til RS som skal sendes områdeklubbene innen 14. januar.

Vedtak:
Leif Einar Olsen, Arve Olav Sæter og Eivind Haugseth får i oppdrag å utarbeide et forslag til
vedtak for forbundsstyret som legges fram på forbundsstyretmøte 8.januar 2021.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.132.20 Eventuelt
• App for innsending av jaktprøve til prøveleder. Kun prøveleder som skal registrere
jaktprøver slik det er i dag. Skogsprotokollen skal signeres av hundefører, så en
utfordring blir da signering fra hundefører på App.
• Overtidsbruk av forbundssekretær. Ønsker den blir lagt fram etter timeliste og vurdere
om det er mulig å betale for disse timene.
Forbundssekretær har fått overført feriedager fra 2020 til 2021.
Vedtak fra RS er en 50 % stilling, men det bør vurderes om dette er tilstrekkelig
Det er et ønske at Forbundssekretær fremlegger timeliste ved neste styremøte som gir
styret et grunnlag for å vurdere stillingsbrøken.
En eventuell utvidelse av stillingen må inn i budsjettforslaget og sendes ut som RS sak
innen 14.januar.
• Uttaksregler NM og Nordisk – tas med i ledermøte og settes på agendaen på
forbundsstyremøte i 2021.

Neste styremøte:
4.januar 2020 klokka 17.00
8.januar 2020 klokka 10.00

Tema: Ledermøte
Tema: RS saker

