
FS INNSTILLNG TIL SAKER RS2020 

10.1.1/10.1.2 Forslag til vedtak: RS 2020 vedtar å utsette behandlingen av nye jaktprøveregler til 

RS2021. 

10.2 Forslag til vedtak: Alle RS saker de siste 5 år med status ligger på hjemmesiden. FS får i oppgave 

av RS å redegjøre for disse 3 saker etter første styremøte, og sende svar til Telemark på disse 

spørsmålene.  

10.3 Forslag til vedtak: FS vil foreslå at det blir lagt opp til ett fast ledermøte dagen eller kvelden før 

RS og at dette blir ett fast punkt i forbindelse med RS. 

10.4 Forslag til vedtak: FS er veldig positive til å få unghunder ut på prøve, både bandhund og 

løshund, og oppfordrer områdeklubbene til å gjennomføre unghundprøver. Men, flere av 

områdeklubbene har ikke mulighet til å gjennomføre samlet løshundprøve innen utgangen av 

september pga beitedyr. Med bakgrunn i dette avvises saken, men FS er veldig positive til at 

klubbene, enten alene eller med naboklubber, går sammen for å få gjennomført unghundprøver. FS 

er som sagt veldige positive til unghundprøver, men ønsker å se erfaringer en høst eller to til og at 

enda flere områdeklubber gjennomfører unghundprøver, før vi eventuelt vurderer nasjonalt 

mesterskap. 

10.5.1 Forslag til vedtak: FS støtter forslaget 

10.5.2 Forslag til vedtak: FS støtter forslaget, men ønsker følgende setning inn: Statistikkene må 

utarbeides og tilpasses i samarbeid med avelsutvalgene for de ulike raser. 

10.5.3 Forslag til vedtak: FS ønsker at RS gir FS i oppdrag å sette ned ett utvalg som frem til neste års RS å 

undersøke hvilke muligheter/utfordringer som ett eventuelt samarbeid med Aninova kan gi oss og 

presentere dette på neste års RS. 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 en sånt mandat er bl.a. 

alle kostnader, lovlighet ved bruk av data, hvilken nytte har vi av det+++.  

10.6.1/10.6.2 Forslag til vedtak: Forslaget avvises. Dette krever en lovendring i paragraf 4-3(styrets 

oppgaver). Når det gjelder NM så er det gjort endringer allerede og det skal gjøres en evaluering etter 

årets uttaksregler. Det er bestemt at fagutvalgene og områdeklubbene skal involveres.  

10.7.1 Forslag til vedtak: Saken avvises. Det er i dag åpnet for observatører fra områdeklubbene og 

klubbene kan da velge å involvere flere fra klubben. Det vises for øvrig til vedtaket av dette som ble gjort i 

2018, der bl.a klubbenes økonomi var ett argument. Dette er ett lovendringsforslag (og vil kreve 2/3 

flertall ved avstemming.) 

10.7.2 Forslag til vedtak: FS støtter saken. Saken oversendes NKK. 

10.7.3 Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKF’s lover 

10.8.1/10.8.2/10.8.3 Forslag til vedtak: FS støtter saken og ønsker å prøve saken på nytt for NKK. 

10.8.4 Forslag til vedtak: Saken avvises. Det jobbes i dag med villsvinprøve, jfr tidligere RS vedtak, og før 

dette eventuelt er godkjent så vil det være unaturlig å vedta nye championatregler som omfatter villsvin. 

Når det gjelder bjørn i Norge, så er den fredet, og vi vil ikke få mulighet til å gå prøve på bjørn i Norge så 

lenge den er fredet. 

10.9.1 Forslag til vedtak: Saken støttes. 

10.9.2/10.9.3/10.9.4 Forslag til vedtak: Sakene realitetsbehandles på RS2021 sammen med 

jaktprøvereglene. 



- Subsidiært: Forslaget støttes, men med følgende tillegg: At det også blir mulighet til å ta   

jaktchampionatet ved å gå 1x1 premie på-1 dagsprøve og 1x1 premie på 2 dagers prøve for 

elghundrasene. 

10.10 Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKF’s lover 

 

 

 


