
Representantskapsmøte, Gardermoen, 30.04.2016 

 

Det har vært RS 2016 på Gardermoen, med engasjerte delegater og avgjørelser i 

viktige saker. 

 

Sør-Trøndelag EHK og Nils Olav Stokke orienterte om Ungdoms Mesterskap i 

Bandhund 2016, som skal arrangeres i Selbu 5.-7. august. 

Leder for Forbundsstyret, Kjell Arild Haugen, tok ikke gjenvalg og ny leder er 

Knut J. Herland. 

Det ble vedtatt nye bandhundregler med innføring av skogskort fom 1.1.17. Det 

vil bli laget NPP-løsning basert på de nye bandhundreglene, som skal være klare 

1.2.17.  Av vesentlige endringer, nevnes at vekttall for prestasjonsmoment 1, 

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

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

Miljødirektoratet har endelig besluttet at det er kun ettersøksdommere som kan 

bedømme ferskspordelen (og blodspordelen) i godkjenningsprogrammet for 



ettersøkshunder. Hvis en ekvipasje på jaktprøve ønsker sporprøvebevis, må det 

tildeles en dommer som også er ettersøksdommer, og sporprøven må registreres 

som egen prøve på ref.nr til bevegelig sporprøve. 

Økonomien gikk med underskudd, og Egmontsaken bidro med forlikssummen 

på 1.200.000,- og økt møteaktivitet i FS i 2015, slik at samlet underskudd som 

ble bokført var 1.436.000,-. Derav utgjorde forliket i Egmontsaken 1.200.000,- 

utestående fordringer fra 2013 og eldre, som ikke er drevet inn til Forundet 

utgjorde ca. 30.000,- og årets underskudd ble 206.000,-, som mye skyldtes økt 

møtevirksomhet.  

Det ble en del utskiftninger i Lov- og Kontrollkomiteen, og ett av de nye 

medlemmene som ble valgt inn er advokat av profesjon. 

S-T EHK fremmet forslag om å endre utdanningsperioden for 

bandhunddommere fra 2 til 1 år, men dette var allerede vedtatt på RS i 2013, 

men ikke effektuert hos NKK. FS lovet å utarbeide bedre systemer for 

effektuering av RS-vedtak. 

S-T EHK fremmet også sak om å gjeninnføre krav om 2-dagers prøve for å delta 

på NM, og FS vil reversere endringene slik at vi er tilbake til opprinnelig NM-

utforming, som skal arrangeres som en 2-dagers jaktprøve og krav om 2-dagers 

prøve for å delta på NM, fra og med 1.1.17. 

S-T EHK fikk sammen med N-T EHK gjennomslag for å fjerne kravet om 

ferskspor fra løshunddommer-utdanningen. 

Sakene om like nordiske løshundregeler, ble utsatt til RS 2017, hvor RS skal 

vedta regler som gjelder i 5 år. Sverige vedtok 23.5.17 like løshundregler og 

inngår nå i det nordiske samarbeidet. 

Ellers var det god stemning og saklig debatt på RS, og det rådet optimisme om å 

få til konstruktive vedtak på fremtidige RS. 

Fullstendig protokoll ligger på Forbundets hjemmeside. 

Under festmiddagen ble Loshunden`s kennel med Ove Helge Lo tildelt 

Oppdretterpris 2015 med hundene  NO50967/09 NJ(b)CH Black Madonna og 

NO5867410 NJ(b)CH  NMeB-13 kullnr:134971 født 25.05.2013 

Oppdretterpris ble også tildelt Varjdalen`s kennel med Ellen og Even Stene med 

hundene 00928/08 INT NUCH NJ(b)CH SV-07 NORDV-10 NV-12 



Varjdalens`s Theia Gjendin-datter og 08298/06 INT NUCH NJ(b)CH SV-07 

NORDV-07  WW-08 NV-09-10 NVV-15 NORDV-15 KATO 

Kullnr: 141762 født 31.01.2014 

Norvald Kirkhus og Rune Myrhaug ble tildelt prisen for årets jakthund 

(løshund) med NO4500/14 NJ(l)CH Birk 

 

 

 


