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TIL REPRESENTANTENE
I henhold til gjeldende lover for Norske Elghundklubbers Forbund innkalles de valgte representanter til
DET 43. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEKF
Lørdag 5.september 2020 kl 10:00
Thon Hotel Oslo Airport
Åpnet med et minutt stillhet for de som har gått bort dette året.

DAGSORDEN
01. Sette Vise RS ordfører: Anders Nyhuus.
Forretningsorden godkjent
1. Godkjenning av representantenes fullmakter Fullmaktskomite: Ellen Tråen og Cato Flatner
To områdeklubber som har varslet inn sine delegater etter fristen etter NEKFS lovverk § 3-1
Ord til saken:
43 Helge Jakobsen
10 Tom Valla
Avstemming: De som er imot avgir stemmetegn
Troms avgir stemmetegn
Østerdalen EHK og Follo Østfold EHK får delta som delegater på årets RS
Totalt 5608 stemmer
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes
3. Godkjenning av saksliste
Ord til saken:
40 Nils Olav Stokke
Nestleder Marius Olaussen
13 Ole A Løite
Sakliste godkjennes
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.1
Valg av protokollførere Forbundssekretær Elin Elg Trøen
4.2
Valg av tellekorps Per Nermo, Anita Lie og Eivind Lindseth
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen Gisle A Berdal og Hans A Sørlie
Lov- og kontrollkomiteens erklæring
Forbundsstyrets årsberetning for 2019
Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2019
Forbundsstyrets budsjett for 2020
Innkomne saker
10.1. Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund)
10.1.1 FS-sak Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) - FS
10.1.2 Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) – Telemark EHK
10.2. Manglende oppfølging av RS-vedtak – Telemark EHK
10.3. Generaldebatt etter årsmelding og regnskap til Norske Elghundklubbers Forbund – OO EHK
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10.4.
10.5.

Nasjonal unghundprøve – OO EHK
Avlsverktøy og nordisk samarbeid for en målrettet avl
10.5.1 Nordisk samarbeid for en målrettet avl – Aust-Agder EHK
10.5.2 Utarbeidelse av jaktprøvestatistikk for elghund – OO EHK
10.5.3 Aninova-avlsverdiprogram som avlsverktøy – OO EHK
10.6. Uttaksregler NM og Nordisk
10.6.1 Uttaksregler NM og Nordisk – Telemark EHK
10.6.2 Uttaksregler NM – Aust-Agder EHK
10.7. RS-representasjon og medlemskap områdeklubber
10.7.1 RS – Representasjon – Østerdalen EHK
10.7.2 Medlemskap i områdeklubb tilsluttet NKK – Aust-Agder EHK
10.7.3 Lovsak om møte- og stemmerett i Elghundklubbenes årsmøter – Nord-Trøndelag EHK
10.8. Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering RS sak 11.8.15
10.8.1 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering -– Telemark EHK
10.8.2 Endrede regler for utstillingschampionat. 3 x CK – OO EHK
10.8.3 3 x CK som grunnlag for N(U)CH – Aust-Agder EHK
10.8.4 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering - andre viltarter – Telemark EHK
10.9. Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
10.9.1 Revidering av jaktchampionatreglene for løs- og bandhund – Gudbrandsdalen EHK
10.9.2 Championatregler – løshundchampionat (NJ(L)CH) – 4 x 1 pr – Hedmark EHK
10.9.3 Nye regler for tildeling av jaktchampionat for løshund. 4 x 1 pr – Gudbrandsdalen EHK
10.9.4 Forslag til nye championatregler, løshundchampionat NJ(L)CH 4 x 1 pr–Aust-Agder
EHK
10.10 Vedrørende fokus på elghundrasenes eksteriør – Nord-Trøndelag EHK
11. Valg
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Sak 6 Lov og kontroll komitéens erklæring 2019
Lov- og kontrollkomiteen har i 2019 bestått av Øystein Lindteigen, Johan Stokkeland og formann John Tomas
Homme.
LKK hadde etter RS 2019 kontakt pr. mail og telefon hvor formannen informerte om valget og tanker rundt
arbeidet gjennom året. Grunnet flere årsaker vil denne erklæringen løpe fram tom. mars 2020.
På grunn av stor geografisk avstand mellom medlemmene, har vi valgt å ikke bruke tid og penger på å samle
komiteen før det eventuelt kom inn konkrete saker. Det var i starten et rolig år med få henvendelser til LKK
fra medlemmene. Mot slutten av 2019 og inn i 2020 har det vært en økende aktivitet for LKK. 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 finner det likevel riktig å komme med noen merknader til årets drift.
1. LKK ser med litt bekymring, men også litt undring, på hvordan noen medlemmer og klubber bruker
mye tid på interne stridigheter. LKK vil anmode alle medlemmer til å fokusere mere på de gode løsninger, samarbeid, åpenhet og det å ta vare på nye og gamle medlemmer. Uenigheter skal vi ha i
gode organisasjoner, men interne stridigheter drar oss ned.
2. LKK har hatt et åpent og godt forhold til forbundsstyret. Vi forsøker etter beste evne å kontrollere
aktiviteten til FS og elghund Norge. Bedre rutiner på gjennomføring og oppfølging av RS vedtak fra FS,
kommer etter en påpekning nå mere i system. Vi registrerer at årets regnskap er positivt, men konstaterer at grunnet flere uheldige omstendigheter har det ikke pr. 3.april rukket og blitt revidert av
revisor.

3. LKK har også på slutten av året, sammen med RS ordfører og varaordfører, gått inn for avlysning av
årets RS grunnet koranaviruset. Vi er av den oppfatning at dette er samfunnsmessig riktig og forsvarlig. Denne beslutningen er tatt gjennom å vurdere både økonomi, valg, konsekvenser for den daglige
drift og evnt. mangel på nye RS vedtak. Herunder også NKK sin økonomiske situasjon.
4. LKK har gjennom året sett litt på hvordan forbundet og de ulike klubber driver sin virksomhet i forhold til medlemspleie. Vi ser at det mange steder er et forbedringspotensialer på hvordan vi informerer våre medlemmer i forhold til årsmeldinger, styremøtereferater mm. Vi er av den oppfatning at
med opplyste og informerte medlemmer unngår vi ofte interne stridigheter og misforståelser. Noe av
utfordringene går på at vi operer på flere sosiale plattformer slik som egne nettsider og Facebook.
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5. LKK har gjennom året blitt utfordret på en del saker. Vi har etter beste evne forsøkt å opptre etter
vedtektene og hva vår sunne fornuft skulle tilsi. LKK har ikke villet fremstå som en ankeinstans, og er
også klare på at vi ikke innehar juridisk kompetanse til å tolke innfløkte problemstillinger. Jurister har
vi i NKK.

Iveland 03.april 2020

John Tomas Homme
sign

Øystein Lindteigen

Johan Stokkeland

sign

sign

RS tar Lov- og Kontrollkomiteens erklæring til etterretning

SAK 7 Årsmeldinger Norske Elghundklubbers Forbund 2019
Forbundsstyrets (FS) årsmelding
Norske Elghundklubbers forbundsstyre valgt på RS 2019 har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jostein Dahle
Marius Olaussen
Helge Jakobsen
Jan Lien
Bente Rønningen

Nord Trøndelag EHK
Hedmark EHK
Troms EHK
Gudbrandsdal EHK
Vestoppland EHK

1. Vara
2. Vara

Esten Vingelen
Endre Stakkerud

Østerdalen EHK (trekte seg pr e-post 4.12.2019)
Oslo-Området EHK

Medlemstall pr. 31.12.18: 5963
Medlemstall pr. 31.12.19: 6133
Dette gir en gledelig økning i medlemstallet.
Det er avholdt 8 forbundsstyremøter i perioden, samt ledermøte for våre områdeklubber. I tillegg har det
vært løpende kontakt pr telefon og e-post gjennom hele året. FS har behandlet 75 ordinære saker i løpet av
året. Alle styrereferater er sendt til områdeklubbene og er samtidig lagt ut på forbundets hjemmeside.
NEKF er representert i NKKs hovedstyre, jakthundkomite og valgkomite. NEKF har deltatt på NKKs RS og i flere
arbeidsgrupper i NKK gjennom året.
Komiteer og utvalg
I etterkant av RS 2019 ble komiteer og utvalg gjennomgått på tradisjonelt vis, og det ble foretatt enkelte naturlige endringer i sammensetningen i noen av komiteene og utvalgene.
Komiteene og utvalgene har etter vår oppfatning gjort en meget god jobb gjennom året. FS har brukt komiteer og utvalg som saksbehandlere og ekspertise innen sine fagfelt, og dette har fungert meget bra. FS retter
en stor takk til alle for verdifull innsats!
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Ettersøk
Etter innstilling fra Kompetansegruppe ettersøk (KGE) har Norsk Jakthundkomite (NJHK) vedtatt revidert regelverk for blod- og fersksporprøver gjeldende fra 1.1.2020.
2019 var et prøveår hvor nye regler for konkurransespor (EK) ble testet ut. Etter en nøye gjennomgang og tilbakemeldinger etter endt prøveperiode, er reglene for EK spor endret noe. De nye prøvereglene er nå låst for
endringer i perioden 1.1.2020 – 31.12.2024. Dersom myndighetene endrer forskrift/instrukser, kan reglene
justeres i samsvar med dette, da dette også er regler som er vedtatt av Miljødirektoratet for godkjenning av
ettersøksekvipasjer.
Nordisk samarbeid
RS har gjennom flere vedtak gitt klare føringer om at det nordiske samarbeidet skal intensiveres og videreutvikles. Det er gjennomført ett møte i Nordisk Älgunion i 2019, som ble holdt i Uurainen i Finland 28.6.2020.
Arbeidet med å få et så tilnærmet likt prøvereglement for jaktprøver som mulig, er det viktigste temaet som
ble behandlet i 2019. Det arbeides også med å utveksle genmateriale i forhold til avl i de nordiske landene.
Arbeidet med felles database er det viktigste temaet som er behandlet i 2019. 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.
Sædlagring - genressurssenteret og NKK
NKK har fått økonomisk støtte for de norske rasene til et prosjekt for sædlagring. 10 hunder og 10 strå skal
lagres, og NKK drifter prosjektet og har styringsrett over prøvene. NEKF har bestemmelsesrett over stråene.
Hundene skal ikke være i slekt, være spredd over populasjonen og genetisk friske med gode bruksegenskaper
og bra eksteriør. Det kan byttes/skiftes ut en hund hvis det er behov for det.
Avlsutvalgene i NEKF for rasene Norsk elghund sort og Norsk elghund grå har startet arbeidet med utvelgelse
av aktuelle hunder. Avlsutvalgene vurderer behovet for antall hunder i prosjektet. Prosjektet vil bli startet i
2020.
Gentesting – RS-vedtak 2019
Det er sendt søknad til NKK ved Sunnhetsutvalget om å få stambokføre gentester for Norsk elghund sort
(NES) for arvelig grønn stær/primært glaukom og for juvenil ataxi, og stambokføre gentester for Norsk elghund grå (NEG) for grønn stær/primært glaukom og dvergvekst. Det er ønskelig å få dette inn i rasens avlskrav. Gentestene er søkt stambokført for NEG og NES.
Prøveregistrering NKK
Det har vært avholdt flere møter med NKKs administrasjon. Prøveregistreringsløsning for NEKF var i utgangspunktet ikke prioritert før tidligst 2021 av NKK. RS 2019 vedtok gjennom budsjettet at NEKF skal finansiere en
del av prøveregistreringsløsningen selv. Det ble da enighet om å starte utviklingen av ett nytt registreringsprogram gjennom NKK. Det jobbes nå med et registreringsprogram for jaktprøver som kan tas i bruk/testes
høsten 2020. Økonomisk holdes dette innenfor budsjettet for 2020.
Regionale møter
Det har blitt avholdt 5 regionale møter i tidsrommet august – september. Agenda på møtene var organisasjon,
NKKs disiplinærsystem, prøveledelse, data-/IT verktøy, revidering jaktprøveregler og dialog mellom NEKF og
områdeklubbene.
Avtale Tracker
Det er inngått sponsoravtale med Tracker for 2019 og 2020. Tracker Norge gir 17 trackerpeiler til NEKF hvert
år. Disse deles ut til områdeklubbenes arrangement. Det var 11 områdeklubber som fikk peiler i 2019.
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Årets oppdretter
Det er utarbeidet statutter for årets oppdretter og det vil bli utdelt en oppdretterpris for hver rase på RS.
HD-utvalg
Mandatet for HD-utvalget ble vedtatt på forbundsstyremøtet 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.
Utvalget består av: Helge Jakobsen (leder), Bente Rønningen (FS), Camilla Hartz Repshus (AU NES), Kjell
Kruke (AU NEG), Arve Flatås (oppdretter NES) og Geir Langset (oppdretter NEG).
Utvalget skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst av kliniske
problemer mm. innenfor rasene NEG og NES. Utvalget skal formidle bekymringer, utfordringer og
problemstillinger for de to rasene i NEKF. Sakene som fremmes skal være av overordnet og generell
karakter i henhold til utvalgets oppgaver.
Prøvelederkurs
FS avholder kompetansekurs for prøveledernivå i mars 2020, med NKK-personell og utvalgsledere som kursholdere. Kurset vil ha en varighet på 6 timer og avholdes på Gardermoen. Dette kurset er pr. dags dato utsatt
til høsten 2020 pga. koronasituasjonen.
Evaluering jaktprøveregler
Jaktprøvekomiteene og avlsutvalgene hadde sitt første arbeidsmøte 15.-16.11.2019. Jaktprøvekomiteene ble
gitt fullmakt til å sende ut første utkast på høring, med svarfrist 15.1 2020. I områdeklubbene skal ikke medlemmer av FS og jaktprøvekomiteene delta i områdeklubbenes arbeid med høringen av jaktprøvereglene. FS
har mottatt høringsuttalelser fra noen områdeklubber. Disse er bearbeidet av jaktprøvekomiteene og vil bli
sendt ut på en ny høringsrunde.
Arrangementer
Hedmark EHK arrangerte NM for bandhund i 30. og 31.8 2019. Base for arrangementet var Trysil. Det stilte 23
ekvipasjer til start og Norgesmester 2019 ble NJ(B)CH NJ(L)CH NUCH Saga og eier Bjørn Grue. Vi gratulerer vinneren og deltakere med strålende prestasjoner i skogen! Vi retter også en stor takk til Hedmark EHK for flott
gjennomføring av arrangementet.
Vest- og Aust Agder EHK arrangerte Ungdomsmesterskap for løshund 13.12. 2019. Base for arrangementet
var Evje (Setesdal). Det stilte 17 ekvipasjer til start og Ungdomsmester 2019 ble Kyttäkylän Ronja og eier Erik
Linnerud fra Hadeland EHK.
Vi gratulerer vinnere og deltakere med strålende prestasjoner i skogen! Vi retter også en stor takk til Vest- og
Aust Agder EHK for flott gjennomføring av begge arrangementene.
Økonomi
FS har også i år hatt stort fokus på økonomi og har videreført stramme rapporteringsrutiner for å ivareta en
god økonomisk kontroll.
Regnskapet viser en tilfredsstillende økonomisk utvikling, noe som gir oss et nødvendig handlingsrom i tida
som kommer. Det er likevel 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
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nødvendige investeringer i gode systemer for raseforvaltning og effektiv drift av aktivitetene, blir svært viktig
i årene som ligger foran oss.
Administrasjonen
NEKF har en forbundssekretær i 50 % stilling ansatt 1.2.2019. Elin Elg Trøen har hjemmekontor i Rendalen.
Forbundssekretæren vil ha ansvar for Elghunden, annonsesalg og ordinære sekretæroppgaver i forbundet.
Forbundets regnskapsførsel ivaretas av SMN Regnskap og bankforbindelsen er Sparebank 1.
Oppfølging av RS-vedtak
FS har etter beste evne fulgt opp alle vedtak og føringer fra RS gjennom året. Det er utarbeidet en oversikt
hvor status er angitt over de siste 5 års RS-vedtak. Denne ligger på NEKFs hjemmesider.
Forbundsstyret takker alle i organisasjonen for innsatsen og engasjementet i året som har gått.

Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret
Rendalen 25.3.2020
Jostein Dahle

Marius Olaussen

Helge Jakobsen

Jan Lien

Bente Rønningen

Ord til saken:
Styremedlem Bente Rønningen – HD - utvalget

Årsmelding for Løshundkomiteen 2019
Løshundkomiteen i NEKF har i 2019 bestått av:
• Kjell Arild Haugen, leder (Aust-Agder EHK)
• Jan Lien (Gudbrandsdal EHK)
• Halvor Loftsgarden (Telemark EHK)
• Marius Olaussen (Hedmark EHK)
Løshundkomiteen 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 som gjelder tolkinger. Det er, på grunnlag av innkommende spørsmål, gjort noen små tillegg/forklaringer i gjeldende dommerkompendiet.
Det har ikke vært organisert dommerkurs fra Forbundet siste sesong, men flere klubber har avholdt både
oppfriskningskurs og autorisasjons-kurs for nye dommere. Løshundkomiteens medlemmer har bidratt så
langt det har vært ønskelig.
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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 Løshundkomiteens mening er det en utfordring at det er veldig mange dommere som
dømmer for få prøver til 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 det er starten en prosess der målsettingen er at samtlige land, på sine «årsmøter» våren 2021 skal vedta eventuelle endringer og justeringer på
gjeldende jaktprøveregler. I regi av Løshund komiteen er det sendt ut en første høring på prøvereglene. Det
er kommet inn flere svar og disse blir sammenstilt og også meddelt våre 2 samarbeidende land. Vi får tilsvarende tilbakemeldinger fra Sverige og Finland. I neste høringsrunde vil signaler fra Sverige og Finland komme
frem.
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 Dog Web 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. Løshund komiteen og andre i Forbundet og NKK bruker store
ressurser på å purre på klubber som ikke har ferdigstilt sine prøver etter reglementet.
Våren 2020 skal det arrangeres et kurs der samtlige klubber stiller med flere deltakere som da blir oppdatert
til prøveledernivå. Målsettingen er at dette skal skape større kompetanse og kunnskap for en riktig og effektiv
prøveledelse i klubbene. Det er NKK som har gjort vedtak om at dette skal igangsettes i alle forbund og raseklubber.
I løpet av prøvesesongen har Løshundkomiteen hatt svært få gjøremål utover å veilede og rettlede i regelverket og riktig bruk av dette.
Komiteen har i 2019 kun uttalt seg i 1 klagesak 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.
Halvor Loftsgarden representerte Løshund komiteen som NKK-representanter på Ungdomsmesterskapet i
løshund hos Agderklubbene i November. Vi gratulerer vinner Erik Linnerud som med sin NEG-tispe Kyttäkylän
Ronja ble vinner. Takk også til Agderklubbene for et flott arrangement.
Dataprogrammet for registrering av løshund prøver, NPP har fungert tilfredsstillende også i 2019 og alle prøveresultater som er lagt inn i systemet er blitt overført til dog Web uten tekniske problemer. Fra sesongen
2020 er planen at all prøveregistrering skal foregå på den samme plattformen i NKK sitt Arra-system som dagens ettersøksprøver legges inn.
Vi har nå inne 7 sesonger med prøveresultater etter de samme jaktprøvereglene, og alle prøver er nå å finne i
«Nordisk Älghund». Herfra skal det nå gå greit å ta ut statistikker osv.
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Jaktprøvesesongen 2019 har vært svært 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.
Sesong
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Sum startende hunder
1134
1090
804
963
1126
1002
Sum 1-dags prøver
830
753
590
646
851
745
Sum 2-dag prøver
304
337
214
317
275
257
Sum skogdager
1358*
1401
995
1228
1353
1209
* Justert for hunder som har startet kun en av dagene på dagers eller der den ene dagen er
overført 1-dagsprøve

Følgende hunderaser har stilt på prøve i 2019-sesongen:

LØSHUND START PR RASE 2019
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Prosentvis premiering 2019 fordelt på kjønn
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OPPSUMMERT PRØVESESONGEN 2019
(INKL JANUAR-20)

Sum 1-dags samla løshund
Premieprosent 1-dags samlet

1dags
59
50,8

2-dagers Ant. 1.pr
21
35,6
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Ant. 2.pr
5
8,5

Ant. 3.pr
4
6,8

Ant. 0.pr
29
49,2
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Sum 1-dags separat løshund
Premieprosent 1-dags separat
Sum alle 1-dags prøver
Premieprosent alle 1-dags prøver

771
67,3
830
66,1

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

Totalt hele sesongen
Totalt startende hunder
Premieprosent alle prøver

75
58,7
229
57,2
304
57,6
1dags
830

440
57,1
461
55,5

43
5,6
48
5,8

36
4,7
40
4,8

252
32,7
281
33,9

39
52,0
120
52,4
159
52,3

4
5,3
8
3,5
12
3,9

1
1,3
3
1,3
4
1,3

31
41,3
97
42,4
128
42,1

Ant. 2.pr
60
5,3

Ant. 3.pr
44
3,9

Ant. 0.pr
409
36,1

2-dagers Ant. 1.pr
304
620
63,8
54,7

Ord til saken:
13 Ole A Løite

Årsmelding for Bandhundkomiteen 2019
BK har bestått av:
• Kolbjørn Thun, Leder
• Bjørn Grue
• Ånund Vaa
Komiteen har hatt møtende møter, kontakt på e-post og telefon hvor prøvelederkompetanse, fellesbestemmelser og regelverk har vært tema. Komiteens leder var NKK-representant under NM Bandhund 2019 som
ble arrangert av Hedmark EHK.
Revisjonsarbeidet mot nye bandhundregler ble startet med møte mellom komiteen og avlsutvalgene for
Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Ledhundmiljøet i Sverige har også vært kontaktet og deltatt i arbeidet så langt. Første høring ute i områdeklubbene er gjennomført og tilbakemeldingene bearbeidet når dette
skrives.
Komiteens leder har deltatt på regional samling sammen med FS samt i arbeidet med kurs for å øke og eller
utjevne kompetansen på prøveledere og NKK representanter rundt i klubbene.
Det har også vært kontakt med svensk ledhundmiljø i forbindelse med det andre Nordiske Mesterskap for
bandhund/Leddhund som går av stabelen i Sverige 14.august 2020.
Det er gjennomført 456 bandhundprøver, fordelt på 340 endagsprøver og 116 todagersprøver. Ser en på rasestatistikken er det gjennomført like mange prøvedager med Norsk Elghund Grå (263) som med Norsk Elghund Sort (263) siste år.
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Resultatene er som følger:
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Årsmelding for Eksteriørdommerkomiteen (EK) i 2019
Medlemmer i EK
Eksteriørdommerkomiteen har etter NEKFs RS 26.-27.04.19 bestått av Arild Berget (leder), Marianne Holmli
og Frank Christiansen. Jostein Dahle har vært Forbundsstyrets kontaktperson.
EK har i løpet av året holdt to styremøter; 13.06.19 på Hell/Stjørdal og 16.11.19 på Lillestrøm (Dogs4All).
Dette for å planlegge eksteriørdommerkonferanse for de to norske elghundrasene i februar 2020. Frank
Christiansen deltok på møte på Frösön (01.07.19) sammen med Svenska Älghundklubben for planlegging av
en felles nordisk eksteriørdommerkonferanse for alle elghundrasene i 2021.
Eksteriørdommerkonferanse
Det har ikke vært avholdt eksteriørdommerkonferanser i regi av EK/NEKF i 2019.
NEKFs eksteriørdommere og NKK
Som i tidligere årsmeldinger har vi beskrevet vår/Forbundets henvendelse til NKK med navneoversikt over
eksteriørdommere av elghundrasene som har deltatt ved EKs/Forbundets eksteriørdommerkonferanser. Bakgrunnen for dette er EKs oppfatning av viktigheten av at våre eksteriørdommere blir oppdatert og informert
om en felles tolkning av rasestandardene, og dermed mest mulig lik premiesetting av våre raser på utstillingene. Etter EKs gjennomgang av NKKs utstillinger de 5 siste årene, viser dette fortsatt at NKK, dessverre, ikke
hensyntar i vesentlig grad våre anbefalinger om valg av dommere for våre raser. Følgende spørsmål dukker
derfor igjen opp: 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 tidvis hatt telefonisk kontakt.
06.02.20
Arild Berget /s/

Marianne Holmli /s/

Frank Christiansen /s/

Årsmelding for Ettersøksutvalget 2019
Utvalget har i perioden bestått av Knut Aasland, Magnar Nordsveen og Solvar Nordheim med sistnevnte som leder.
Vi har også i år kun hatt kontakt via e-post og har hatt få saker til behandling. Vi var invitert til en samling i NEKF i
juni, men leder måtte melde forfall grunnet sykdom. Magnar Nordsveen fra Ettersøksutvalget var til stede på
denne samlingen.
Vi har hatt til behandling «høringsutkast for fellesbestemmelsene», Svart høring «Regler for blod- og fersksporprøver 2020» og Svar «Høringsutkast til forslag viltchampionat 2020».
Utover det har vi også i år få henvendelser. Vi følger noe med i sosiale media (uten å kommentere) hva som er av
ulike meninger rundt emnet i de forskjellige raseklubber og blant dommere på temaet.

Mvh
Solvar
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Årsmelding for Avlsutvalget Norsk elghund grå 2019
AU NEG har i år bestått av Nils-Erik Haagenrud, Jonny Rustad, Aina Torjul og Kjell Kruke.
Vi har avholdt ett fysisk møte på Gardermoen i 2019, øvrig kontakt på mail og tlf. Det har blitt oppdatert lister
og lagt ut valpekull på flere plattformer.
2019 var et aktivt år med mange henvendelser i forbindelse med valpekull, paringer og anbefalinger av
kombinasjoner. Alle kull har fått link fra våre avlslister til hittaalghund.se, denne siden blir gradvis bedre år for
år.
AU NEG har hatt fokus på å ta vare på genetisk variasjon og å holde en lav innavlsgrad på de kombinasjoner vi
anbefaler til våre oppdrettere. Vi har prøvd å få med hannhunder som ikke har blitt brukt og som kommer fra
linjer vi ønsker å ta vare på/videreføre.
Vi retter en stor TAKK til Anders Nyhuus som står for det praktiske arbeidet med å legge ut hunder på våre
valpelister og avlshundslister. Takk også til Kjell Arild Haugen for grunnlag og statistikker fra NPP.

Registreringstall Norsk Elghund Grå:
Det er i løpet av 2019 født 370 tisper og 374 hanner fordelt på 149 kull.
Totalt 744 valper med et gjennomsnitt på 4,993 valper pr. kull.
Det er for 2019 registrert 48 importerte hunder.
Totalt er det registrert 792 hunder av rasen i 2019.
For 2018 ble det registrert 769 valper og 25 importerte hunder.

Antall avkom

Antall registrerte avkom Norsk Elghund Grå fra 2000
1400
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registrerte
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Norsk
Elghund Grå fra 2000

(Norsk Elghund Grå)
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HD:
Avlest 252 hunder i 2019.
HD-A -93 stk.
HD-B -92 stk.
HD-C -48 stk.
HD-D -17 stk.
HD-E -2 stk.
Avlest 279 hunder i 2018
Avlest 275 hunder i 2017

HD 2019
A: 93 stk. - 36,90 %
B: 92 stk. - 36,51 %
C: 48 stk. - 19,05 %
D: 17 stk. - 6,75 %
E: 2 stk. - 0,94 %

HD 2018:
A: 98 stk. – 35,12 %
B: 101 stk. – 36,2 %
C: 64 stk. – 22,93 %
D: 16 stk. – 5,73 %

HD 2017
A – 117 stk. –42,54 %
B- 81 stk. –29,45 %
C- 53 stk. –19,27 %
D – 23 stk. –8,36 %
E – 1 stk. –0,36 %

HD Statistikk 2001 – 2019 fordelt på fødselsår
ÅR

ANT. AVKOM

ANT. RØNTGET

ANT. FRI

ANT.
SVAK

ANT. MIDDELS

ANT:
STERK

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

122

98

21

3

0

2019

744

3

3

0

0

0

RS 2019 vedtok at vi fortsetter med HD-røntgen av NEG i dagens form.
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Jaktprøver Løshund

Antall prøver totalt

Løshundprøver alle
900
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Grunnlaget for jaktprøvestatistikker er hentet ut fra NPP.

Grunnlaget for jaktprøvestatistikker er hentet ut fra NPP.
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ÅRETS JAKTHUND 2019
N J(L)CH
ON Kvikk NO35184/18
Eier: Herbrand Skriudalen. Nore.
I sin vurdering av kandidatene til Årets jakthund, påpekte juryen at «ON Kvikk er en gråhund med ekstremt gode resultater i ung alder, uansett elghundrase i Norden»..

Jaktprøver Bandhund

Bandhundprøver alle
Antall prøver totalt

300
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Grunnlaget for jaktprøvestatistikker er hentet ut fra NPP.

Bandhundprøve 2-dags
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Grunnlaget for jaktprøvestatistikker er hentet ut fra NPP.

Norsk mester bandhund 2019
N J(B)CH, N J(L)CH N UCH
NMEb-19 Saga - NO38506/14
Eier: Bjørn Grue, Tynset.
De greide å skrape sammen imponerende 189 poeng i Trysilskogene under NM. En dreven ekvipasje i denne sammenhengen. De kom nemlig på
3. plass på forrige NM.
Nå skal de jammen ut og forsvare tittelen på hjemmebane om to år. Det
blir da tredje NM på rad for ekvipasjen. Solide saker.

Utstilling/Eksteriør
1573 stk. NEG utstilt, fordelt på 57 dommerdager på 50 utstillinger.
Det var to dommere som dømte rasen på sju av utstillingene.
Fem utstillinger ble innstilt i høst på grunn av den alvorlige hundesykdommen.

Fordeling premier utstilling 2019
2% 2%1%
15 %
48 %

Utmerket
Meget God
God

32 %

Godtagbar
0. pr.
KIP

Grunnlag for utstillingsstatistikk er hentet fra dog Web.
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Andelen hunder med CK av alle utstilte
18 %

Totalt utstilt
Andel med CK

82 %

Grunnlag for utstillingsstatistikk er hentet fra dog Web.

Andel CK av Utmerket
(Excellent)
32 %
68 %

Utmerket
CK

Grunnlag for utstillingsstatistikk er hentet fra dog Web.
Utfordringer
JAKTPRØVERESULTATER
Vi ønsker å kunne bruke unge hannhunder tidlig i avl når de fyller avlskriteriene for rasen.
Den store utfordringen er at det meste av sesongen for paring av tisper er over før vi får tilgang til
jaktprøveresultatene. Med nytt registreringssystem gjennom NKK forventer vi at jaktprøveresultatene blir
synlige så snart prøven er gjennomført.
GENTESTER
RS 2019 fattet vedtak om stambokføring av aktuelle gentester for avlshunder av elghundrasene. Det arbeides
med stambokføring av gentester for NEG. Aktuelle gentester for arvelige sykdommer/lidelser er grønn
stær/primært glaukom og dvergvekst. Gentest for arvelig nyresvikt er enn så lenge ikke verifisert og godkjent
for NEG. Når vi får inn status fra godkjente gentester i dog Web vil vi kunne stille krav der vi kun godkjenner
parringer hvor den ene av foreldredyrene er testet genetisk fri.
Norske Elghundklubbers Forbund 43 Ordinære Representantskap
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Det har gjennom 2019 blitt arbeidet opp mot NKK for å avklare hvilke laboratorier NKK anerkjenner til analyse av
gentester. Det er pr. utgangen av 2019 ikke avklart hvilke laboratorier som NKK anerkjenner til analyse av grønn
stær/primært glaukom og dvergvekst.
AU NEG ønsker at alle velger å få sine syke hunder registrert på dog Web. I stedet for å bare avlive de, så er det
veldig nyttig for framtidig 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 å sikre en god helse for
vår nasjonalrase.
ANNET
Avlsutvalget for NEG vil takke alle som har deltatt på jaktprøver og utstillinger. Denne aktiviteten er grunnlaget for
våre framtidige avlshunder ved at vi får tilgang til dokumenterte egenskaper. Vi takker samtidig alle de dommere
som stiller opp og dømmer jaktprøver og utstillinger over vårt langstrakte land. Sist, men ikke minst ønsker vi å
takke medlemmer, eiere av Norsk Elghund Grå og spesielt oppdrettere for samarbeidet i 2019.

Årsmelding for Avlsutvalget Norsk elghund sort 2019
Avlsutvalget for NES (AUNES) er utnevnt av Forbundsstyret NEKF og har i 2019 bestått av:
• Leder: Camilla Hartz Repshus
• Medlem: Anita Lie
• 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 2019 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 avlshund-listene for hannhunder og tisper, samt oppdretterliste og valpeliste.
Avlsutvalget v/ leder har deltatt på møter med NMBU og NKK i forbindelse med stambokføring av gentester
og status for arbeidet med helse og sykdomstilfeller. Avlsutvalget merker blant annet at arbeidet med overgangsvirvel/TL skaper oppmerksomhet også i andre hundemiljø og raseklubber, og AUNES har blitt kontaktet
av en rekke raseklubber med spørsmål om arbeidet som pågår med spesielt overgangavirvel. Dette da det er
funn av overgangsvirvel også hos andre raser.
I løpet av de siste årene, har vi opplevd 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. Året 2019 ble et nytt rekordår for nyregistrerte avkom av Norsk Elghund Sort.
Vi merker en økende pågang fra nye oppdrettere av NES – som vi selvfølgelig ønsker velkommen.
Statistikker og materiale i årsmeldingen er hentet fra dog web – NKK. Utfyllende informasjon er å finne i RAS
dokumentet for Norsk Elghund Sort.
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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, samt økende registreringer pr år.

Fordeling raser - ferdig

Jämthund

NEG

NES

Figur 1 Fordeling størrelse elghundraser

Avlsdata for Norsk Elghund Sort
Det er i 2019 registrert 257 avkom med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 5,3. Av de 257 registrerte avkommene er det 139 hanner og 118 tisper.
I siste generasjonsintervall (5 år for hund) som utgjør årene 2015-2019 er det brukt 105 forskjellige hannhunder og 156 forskjellige tisper. Optimalt sett ønskes like mange hannhunder som tisper i avl.
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10 år
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10 år

Figur 2 Antall registrerte avkom pr år

Gjennomsnittlig innavlsgrad per år beregnet på
5 generasjoner
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Gj.snittlig innavlsgrad 5 generasjoner
Figur 3 Gjennomsnittlig innavlsgrad pr år, beregnet på 5 generasjoner
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Gjennomsnittlig innavlsgrad per år beregnet på 6 generasjoner
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Figur 4 Gjennomsnittlig innavlsgrad per år, beregnet på 6 generasjoner

Helse hos Norsk elghund sort
Overgangsvirvel
Prosjekt om overgangsvirvel går sin gang. Overgangsvirvel leses nå av på alle HD rtg bilder. Tall i 2019 viser at
mellom 5-10% av NES får konstatert en overgangsvirvel i forbindelse med HD rtg. Videre skal prosjektet avdekke om disse hundene har kliniske symptomer og plager fra sin overgangsvirvel, slektskaps-studier og se på
muligheten for å finne en gentest. Foreløpig følger vi NMBUs anbefaling om å ikke sette avlsrestriksjoner for
hunder med overgangsvirvel.
Glaukom

Fordeling genstatus hannhunder 2019

Affiserte

Bærere

Fri

Figur 5 Fordeling genstatus hannhunder
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Det er testet i alt 114 hannhunder, det er 4 affiserte (syke), 54 bærere og 56 genetisk fri.

Fordeling genstatus tisper

Affisert

Bærer

Fri

Figur 6 Fordeling genstatus tisper

Det er testet i alt 134 tisper, det er 3 affiserte, 44 bærere og 87 som er genetisk fri.
Det er testet godt over 300 hunder, men resultatene sendes ikke automatisk til AUNES. Resultatene blir sendt
til hundeier – som så må sende resultatet til AUNES, for at det skal bli oppdatert i avlshundlistene. AUNES har
kontaktet mange av avlshundene for å oppfordre til testing, men også for å innhente prøvesvar. Det har i
2019 vært en andel med parringer hvor begge foreldre har vært genetisk fri – her trenger ikke valpene testet,
da disse automatisk er genetisk fri for arvelig grønn stær/glaukom.
Det er enda noen år til vi kan belage oss på å kun bruke avlshunder som er genetisk fri – det er fremdeles
svært viktig å bruke bærere i avl – slik av avlsbredden og den genetiske variasjonen ikke går tapt. NEKF ved
Avlsutvalget søkte i 2019 NKK om kjent genstatus som krav for rasen.
Ataxi
Det er ikke rapportert om nye tilfeller av ataxi i 2019. Vi forventer å få verifisert en gentest for ataxi i løpet av
2020.
Epilepsi
Det er ikke rapportert nye tilfeller av epilepsi.
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HD
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Figur 7 Prosent av årskull som er HD rtg

Vi skal være godt fornøyde med antall HD rtg hunder fra hvert årskull. Vi må holde oss over 30% rtg hunder
for å kunne få regnet ut HD indeks på våre hunder. Verdien i 2017, 2018 og 2019 vil øke.

Utvikling HD i årskull 2009-2019
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Figur 8 Utvikling HD per årskull
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Jaktegenskaper Norsk elghund sort
Tallmaterialet for statistikk her er hentet fra NPP og Dog web – NKK. Det er gått i alt 260 prøver i 2019 (280 i
2018) Nedgangen på 20 prøver kan forklares med sykdomsutbruddet i sommer/høst som utløste et aktivitetsforbud i en begrenset periode. Hvis vi ser på alle prøver under ett så fordeler premieringen seg prosentvis
slik:

% premiefordeling - 260 prøver

0 premie
21 %

3. premie
10 %

1. premie
58 %

2. premie
11 %

Figur 9 Prosentvis premiefordeling bandhundprøver NES

1 dags samlet % premiefordeling - 40 prøver
1. premie

2. premie

3. premie

35 %
42 %

10 %
13 %

Figur 10 Prosentvis premiefordeling 1 dags samlet prøver
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2 dags samlet % fordeling premie - 32 prøver
1. premie

2. premie

3. premie

0 premie

28 %
44 %

16 %
12 %

Figur 11 Prosentvis premiefordeling 2 dags samlet prøver

1 dags separat % premiefordeling - 120 prøver
1. premie

2. premie

3. premie

21 %

8%
60 %
11 %

Figur 12 Prosentvis premiefordeling 1 dags separat prøver

Norske Elghundklubbers Forbund 43 Ordinære Representantskap

4. premie

30

2 dags separat % premiefordeling - 68 prøver
1. premie

2. premie

3. premie

0 premie

10 %
10 %
9%

71 %

Figur 13 Prosentvis premiefordeling 2 dags samlet prøver

% av årskull på jaktprøve
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Figur 14 Prosentvis fordeling av årskullene som stiller på jaktprøve

Vi har valgt å ikke ta med 2019. Det er et fåtall av avkommene fra 2019 har gått prøve enda, grunnet ung alder. Trolig vil resultatet for 2018 stige i løpet av neste prøvesesong
Eksteriør hos Norsk elghund sort
Det er i 2019 stilt 435 hunder på utstilling, noe som gir et gjennomsnitt på 7,7 hunder på hver utstilling. Det
skal nevnes at det var noen utstillinger som ble avlyst grunnet det nasjonale sykdomsutbruddet i sommer/høst. Vi har sett på statistikk fra utstillingene som er gjennomført i 2019 – dette gir oss statistikk for et
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tverrsnitt av populasjonen. Her er det stilt hunder født i 2010-2019, men med overvekt av hunder født i 20172018. Figuren under viser premiefordelingen:

Premiefordeling 2019
2%

1% 2%

15 %

Excellent
Very Good
47 %

Good

Suff
KIP
0

33 %

Figur 15 Premiefordeling utstilling 2019 - tverrsnitt av populasjonen

Eksteriøre anmerkninger 2019

Store ører

Lavt ansatt hale

Fallende kryss

Løst ringlet hale

Vidstilte ører

Lett benstamme

Steil front

Lang rygg

Runde øyne

Svak mellomhånd

Knapp/understilt bak

Hale på siden

Figur 16 Fordeling eksteriøre anmerkninger 2019 - tverrsnitt av populasjonen

Det ligger 255 kritikker til grunn for figuren. Hver enkelt hund har kun bidratt med 1 utstillingskritikk, og det
er årets første kritikk som regnes med. De fleste hundene som danner grunnlaget for denne statistikken, er
født i 2018.
Man ser at de mest hyppige anmerkningene er på store ører, lavt ansatt hale, fallende kryss, løst ringlet hale
og vid-stilte ører. Dette er anmerkninger som går igjen hvert år på Norsk Elghund Sort, men rekkefølgen kan
endre seg. Det er 141 tisper og 114 hanner med i grunnlaget. Gjennomsnittlig høyde for tispene havnet på
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43,5cm og for hannhundene på 47,2cm. Dette ligger godt innenfor rasestandarden. Fordelingen av høyde for
tisper og hannhunder fordeler seg slik.

Fordeling høyde
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Figur 17 Fordeling av høyde hannhunder/tisper - tverrsnitt av populasjonen

Avlsmessig fremgang eksteriør pr årskull
Vi har også sett på statistikk for hvert årskull tilbake i tid. Figuren under viser hvor mange fra hvert årskull
som har vært på utstilling. Eksteriøret på Norsk Elghund Sort må kunne sies å være meget godt dokumentert,
da ca. 60% av valper i hvert årskull har vært på utstilling.
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Figur 18 Prosentvis fordeling av hunder fra årskull som stiller på utstilling

Vi har også sett på premiefordelingen blant årskullene. Her er hver hund kun representert med resultater fra
én utstilling. Hvis hunden har vært på flere utstillinger, så er den representert med sitt beste resultat. Figuren
viser en excellent prosent på godt over 50% for de fleste årskull – dette er sterke resultater. Resultatene for
2017 og 2018 vil trolig endre seg da disse hundene er stilt i ung alder – og trolig har mye å hente på utvikling.
Norske Elghundklubbers Forbund 43 Ordinære Representantskap

33

70
60

Exc

50

VG

40

G

30

S

20

KIP

10

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figur 19 Prosentvis premiefordeling pr årskull - beste resultat

Hvis vi snur på denne statistikken og lar hver hund, kun representere med sitt laveste resultat – fordeler premieringen seg slik:
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Figur 20 Prosentvis premiefordeling per årskull - laveste resultat

Figur 20 gir et ærlig bilde av eksteriøret hos NES, hvor hver hund kun stiller med sitt laveste resultat. Begge
figurer gir utrykk for en bedring innen eksteriøret de siste 5 år. Spesielt i figur 20 ser man at excellent gradvis
forskyver good. Det er her også en nedgang i hunder som har diskvalifiserende feil på utstilling.
Avlsutvalget for Norsk elghund sort takker for et meget fruktbart samarbeid i 2019! Det legges årlig ned en
stor frivillig innsats fra svarthund-miljøet som i stor grad bidrar til Norsk elghund sort sin fremgang på alle
områder. Vi takker for et unikt samhold og engasjement for rasen!
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Årsmelding for Avlsutvalget Jämthund 2019
Utvalget består av Even Grindvollen, Ole Løite og Arne Sandin. Arne Sandin er leder av utvalget.
Utvalgets arbeidsmåte og kommunikasjon
Den daglige kommunikasjon skjer via telefon, e – post og SMS. Det ble på slutten av 2017 etablert en Facebook
-side. Det konstateres at denne blir hyppig besøkt, og utvalget vil utvikle denne videre. Det drøftes om man
skal åpne for et diskusjonsforum på siden, men dette er foreløpig ikke aktuelt. Utvalget opplever dialogen med
FS og sekretariatet 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

327

1490

1364

3181

2019

448

1414

1575

3437

Import og eksport av valper og «ferdige» hunder
Det ble importert 62 individer, et noe høyre antall enn de seneste årene. 42 av disse kom fra Sverige (valper),
mens de øvrige 20 kom fra Finland, mange av disse som ferdige FIJCH. Til Sverige importeres årlig ca. 100 individer, både valper og ferdige hunder. Av disse kommer ca. 40 % fra Norge (kun valper), og ca. 60 % fra Finland
(både valper og ferdige hunder). Eksport fra Sverige til Finland er svært begrenset, og eksport fra Norge til
Finland er nærmest fraværende.
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Den jaktlige utviklingen for hunder fra norsk oppdrett
I og med at Norge hvert år eksporterer ca. 15 % av valper fra norsk oppdrett, og da først og fremst til Sverige
er det naturlig å ta med resultatene som disse individene presterer i sitt nye hjemland for å få et rettvist bilde
av norsk oppdrett. En samlet oversikt/ oppsummering av norsk oppdrett, inkludert hunder som er eksportert, viser følgende:

Reg.år

Antall reg.

Jpr f 24 mnd

I%

Jpr. totalt

I%

Ant. J(L)CH

I%

2000

166

9

5%

26

16 %

9

5%

2005

255

10

4%

32

13 %

10

4%

2010

284

19

7%

58

20 %

18

8%

2011

276

35

13 %

74

27 %

26

11 %

2012

300

26

9%

60

20 %

19

6%

2013

348

48

13 %

90

26 %

19

5%

2014

386

52

13 %

82

21 %

29

8%

2015

381

53

14 %

115

30 %

38

10 %

2016

342

47

14 %

89

26 %

31

9%

2017

292

2018

320

Oversikten viser antall J(L)CH oppnådd av hunder fra norsk oppdrett, og de som har oppnådd J(L)CH i sitt nye
hjemland (Sverige eller Finland som normalt utgjør 3 -5 pr år).
NB. Andelen jaktpremierte for 2016 og 2017 generasjonene vil stige noe etter de to kommende høsters jaktprøver.
Jaktpremieandelene i de øvrige nordiske landene
I Sverige oppgis jaktpremieandelen til ca. 30 %, og i Finland ca. 45 %.
Utvikling og status eksteriør norsk oppdrett
AU mener at utviklingen av andel individer som tildeles CK pr. års-generasjon (CK/CERT/UCH oppnådd på utstillinger i Norden) gir en god indikasjon på norsk oppdretts eksteriørnivå. Nedenstående tabell viser at denne
andelen er ganske stabil. Andelen er forøvrig tilnærmet på samme nivå som Sverige og Finland.
Tabellen/ oversikten tilkjennegir derimot at andel UCH er svært lav, og betydelig lavere enn i Sverige og Finland. Årsaken til dette er i første rekke den avvikende og kompliserte ferden det er å komme innfri de kravene som stilles for å oppnå tittelen NUCH.
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Reg. år Registrert

CK

Andel

Herav
CERT

Andel

UCH

Andel

2000

122

16

13 %

11

9,0 %

3

2,5 %

2005

255

30

12 %

17

6,7 %

7

2,7 %

2010

284

36

16 %

16

5,6 %

5

1,8 %

2011

276

43

16 %

20

7,2 %

11

4,0 %

2012

300

36

12 %

14

4,7 %

12

4,0 %

2013

347

59

17 %

27

7,8 %

10

2,9 %

2014

386

52

13 %

23

6,0 %

10

2,6 %

2015

381

48

13 %

6

1,6 %

4

1,0 %

2016

342

28

8%

6

2%

3

1,0 %

2017

381

21

5,5 %

9

1,6 %

3

0,0 %

Helse
Det er ingen kjente arvelige sykdommer av betydelig omfang som hefter ved rasen, men utvalget finner det
riktig å viderefør/ benytte egenerklæringen fra eiere ved innmelding av avlshunder. I erklæringen må eier bekrefte man ikke har kunnskap om at hunden lider av spesifikke arvelige sykdommer. Hundeeier oppfordres til
å være ærlige/ lojale mot rasen i sin utferdigelse av erklæringen. AU er kjent med at Sverige har noe mer oppmerksomhet rettet mot arvelig lidelser, og følger med på utviklingen.
Antall hunder med HD er stabilt lav. Men inntil videre anses det som rett å praktisere prinsippet om at hunder
med C – hofter (eller dårligere) i utgangspunktet ikke skal benyttes i avl.
HD - statistikk
Reg. år

Registrert Røntget

A/ B

C (HD)

D (HD)

E (HD)

And. HD

I%

2000

166

65

61

0

2

2

4

6,2 %

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

69

66

6

0

0

3

4,3 %

2013

347

114

103

5

3

2

10

8,8 %

2014

386

98

89

9

0

0

9

9,2 %

2015

381

94

86

5

3

0

8

7,1 %

2016

342

77

71

4

2

0

6

8,5 %

2017

292

61

59

1

1

0

2

3,3 %
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RAS-dokumentet
RAS dokumentet for jämthund i Norge ble utarbeidet i 2016. I rasens hjemland Sverige ble siste revidering
sluttført i 2018. Det norske dokumentet skal etter hvert revideres, og det vil da være naturlig å se til det gjeldende svenske dokumentet, og implementere det viktigste derfra.
Fremtidige mål
Faktatallene viser at norsk oppdrett er på god vei mot det svenske nivået i andel jaktpremierte avkom, det vil
si ca. 30 %, mens Finland fortsatt har en betydelig større andel jaktpremierte. Et realistisk mål bør være at vi i
Norge i løpet av noen få år skal stabilisere oss på 30 %. På eksteriørsiden, målt i andel individer som blir tildelt
CK, ligger norsk oppdrett på omtrent samme nivå som de øvrige nordiske landene. AU er av den oppfatning det
fortsatt er rett og viktig å prioritere den jaktlige utviklingen, slik at flest mulig som har valgt en jämthund, ender
opp med en løshund som jager tidlig og godt.
Strategi for å nå målene:
1. Videreføre de etablerte listene over avlshunder, hvor fortløpende vurdere om kavet til godkjenning
skal heves noe fra dagens gjeldende krav, som er 2 x 1. premie som løshund og minst Good på utstilling.
2. Videreføre det etablerte 3 – generasjoners hjelpedokument som nå er gjort linket til alle hunder på
avlshund – listene, og for foreldrene i valpelisten. Dokumentet anslår den enkelte hunds teoretiske
avlsnivå basert på jaktprøveresultater og kull - verdier i tre generasjoner, hvor jaktpremiering før to år
to års alder tillegges betydelig vekt. Dokumentet er inndelt i tre bolker, hvor avlshundens godkjenning,
jaktprøveresultater og utstillingsresultater vektlegge hver for seg, og samlet.
3. Arbeide aktivt for at mest mulig av norsk avl gjennomføres med hunder som tilfredsstiller kravene for
godkjenning som avlshund.
4. Samarbeide med oppdrettere for å kartlegge gode kull, og forsøke å oppmuntre hundeiere fra slike kull
til å sette sannsynlig gode avlsindivider i «produksjon».
11. mars 20120
Ole Løite /s/

Even Grindvollen /s/

Arne Kristian Sandin /s/

Årsmelding for Avlsutvalget Russisk-Europeisk laika 2019
Status for årets arbeid som AU for Russisk-europeisk laika (REL).

•

Rasespesifikk avlstrategi (RAS) for Russisk-Europeisk Laika ble godkjent/ publisert på NKK sine nettsider den 7. september 2019. Inneværende RAS er gyldig t.o.m. 01.01.2023. Data gjengitt nedenfor er
for populasjonen i Norge, Sverige og Finland.
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Avl/populasjon 2019:
• Norge- Ingen kull/ registrerte importer.
• Sverige- 18 valper- 12 hanner/ 6 tisper, der 2 hannhunder er importert. Gjennomsnittlig Innavlsgrad
på 1.0%.
• Finland- 23 valper, 1 importert hund. Gjennomsnittlig Innavlsgrad på 2.6%.
Helse 2019:
• Norge- ingen resultat publisert.
• Sverige- 3x HD resultat. 1x Grad A, 1x Grad B og 1x Grad C. 3x AD resultat, 2x Grad 0 og 1x Grad 1.
• Finland- 8x HD resultat. 2x Grad A, 3x Grad B, 1x Grad C og 2x Grad D. 6x AD resultat, 5x Grad 0 og 1x
Grad 1. 3x øyelysning, 2x uten funn og 1x med anmerkning om arvelig øyesykdom.
Jaktprøver/Bruksprøver/Mentaltester 2019
• Norge- 0 løshund elgprøver.
• Sverige- 0 løshund elgprøver. 0 løshund villsvinprøver.
• Finland- 3 løshund elgprøver, 2x 1. premie og 1x 2. premie. 13 halsende fuglehundprøver, 12x 1. premie og 1x 2. premie.
Eksteriør/ utstillingsresultat 2019
• Norge- 1 REL på utstilling med Excellent premie grad.
• Sverige- 17 REL på utstilling. 11x Excellent, 1x Very Good, samt 1x diskvalifisert. 5 uten resultat.
• Finland- 61 REL på utstilling. 39x Excellent, 14x Very Good, 6x Good og 2x KIP.
Plan for videre arbeid
• Legge til rette for mer tilgjengelig informasjon for laikaeiere og potensielle valpekjøpere.
• 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». Det vil da være et samarbeid
med andre avlsråd i laikarasene.
• Jobbe videre for å få mulighet til å dokumentere rovviltarbeid også i Norge. Få godkjenning for «Laikarasene; egenerklæring, godkjenning, rovviltkontakt» eller lignende protokoll.
• Oppfølging vedrørende 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 for Avlskontakt Østsibirsk laika 2019
Avlskontakter ble oppnevnt i FS sak 53/15 og har bestått av Tommy Sønsterud og Terje Tovmo, fram til 2018.
Siden har kun Tommy Sønsterud fungert.
2019 har vært et år med lav innsats, grunnet nok å gjøre privat med flytting, overtakelse av gard, jobb etc.
Det har derfor ikke vært gjort en god nok innsats ovenfor de som har tatt kontakt angående avlsspørsmål.
Dette er beklagelig. Det er fortsatt stor etterspørsel etter valper, større enn hva som er tilgjengelig i Norge.
Mange er derfor til Sverige og henter valp. Dette er positivt for rasen og det vil trolig øke kvaliteten på jaktegenskapene for rasen på sikt.
Liste over godkjente hannhunder og tisper er sendt forbundsstyret ved sekretær, men ikke publisert på hjemmesiden enda. Det samme er oppdaterte avlskriterier vedtatt i FS sak 39/2017.
Registeringer
Det ble i 2019 registrert 47 valper fordelt på 9 kull. Et av kulla er født i 2014 og et i 2016 og etteregistrert i
NKK. Kull født sist i 2018 og i 2019 utgjør 7 stk med til sammen 42 valper.
3 av 7 kull var innenfor avlskriteriene som er satt for rasen. 2 av kullene er Kategori 1 (begge jaktpremiert) og
1 kull er Kategori 2 (en av foreldre premiert). Det ble i tillegg registrert 16 importer, hvorav 8 fra Sverige og 2
fra Russland.

Østsibirsk laika
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Helse
Andel med HD er lav på norskfødte hunder, men andelen som er undersøkt er lav (14,7 % av registrerte) og
burde vært høyere. Ikke påvist AD siste 10 år, men et lavt antall undersøkt (3,1 % av registrerte).
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Statistikk siste 10 år (Dog web)

Antall avkom: 382

HD

HD %

AD

AD %

Totalt

56

14,7%

12

3,1%

Fri

53

94,60 %

12

100 %

Svak

3

5,40 %

0

0%

Middels

0

0%

0

0%

Sterk

0

0%

0

0%

For hele perioden fra 1983 er 22 % undersøkt, og 5 stk har grad C, dette utgjør 2 % med svak HD. HD anses ut
fra dette som et lite problem for rasen.
Utstilling
Til sammen har det vært vist 48 hunder på utstilling. 81 % (83 i 2018) med Excellent eller Very Good som resultat.

Jaktprøver
Laikarasene kan premieres på jaktprøver for elg og skogsfugl i Norge.
Skogsfugl
Ingen starter kjent.
Elg
Det var 27 starter for rasen totalt i sesongen 2019 i Norge fordelt på 13 hunder. (hittaalghund.se 01.3.2020).
12 1-premier, 2 2-premier, 1 3-premie og 12 0-premier.
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Årsmelding for Avlskontakt Vestsibirsk laika 2019
Status for arbeid som avlskontakt for Vestsibirsk laika (VSL) i 2019
• Det er påbegynt en jobb for å få på plass RAS (rasespesifikk avlstrategi) på Vestsibirsk Laika. Denne
var ønsket ferdigstilt våren 2019, men er fortsatt under utarbeidelse.
• 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.
• Har opprettet en side på Facebook som heter: Avlsutvalget for Vestsibirsk laika. Ment som infoside og
å dele rasens mangfold.
Fødte kull/importer
• Norge: 4 fødte kull med totalt 18 avkom. 5 importer (Sverige, Finland, Latvia og Russland).
• Sverige: 56 avkom registrert på 9 kull og 7 importer.
Ser en dobling av innavlsgraden i Sverige de tre siste år, gjennomsnitt for 2019 er på 3,1%, fortsatt
lavt, men noe man må følge med på.
• Finland: 38 avkom registrert på 6 kull og 3 importer
Helseopplysninger
Norge:
• 4x HD røntgen, resultat 2x A, 1x B og 1x C.
• 3x AD røntgen, alle med resultat 0.
Sverige:
• 26x HD, resultat 21x A, 2x B, 2x C og 1x D.
• 23 AD, resultat alle med 0.
Finland:
• 3x HD røntgen, resultat 1x AA, 1x BB og 1x AB.
• 3x AD røntgen, 2x 0 og 1x 1.
Jaktprøver/bruksprøver/mentaltester
Norge:
• 1 Løshundprøve elg, resultat 1x 1.premie.
Sverige:
• 17 Løshundprøver elg, resultat 4x 1.premie, 4x 2. premie og 1x 3. premie, resterende fikk 0 eller KEB.
• 15 Villsvinprøver, resultat 4x 1.premie, 2x 2. premie, 2x 3. premie, 5x 0. premie, 1x NP og 1x KEB.
• 10 Viltsporprøver, resultat 7x 1. premie, 2x 2. premie og 1x 0. premie..
• 2 stk Elgsporprøve, resultat godkjent.
Finland:
• 4 løshundprøve på elg. Derav 1x 1. premie, 2x 3. premie og 1x o. premie.
• 10 deltatt på jaktprøve for skjellende fuglehund. Alle med 0. premie.
• 19 deltatt på sporprøve for jakthunder. Derav 1x1. premie, 1x 2. premie, 2x 3. premie, 6x 0. premie
og en åpen.
• 1 deltatt på mentaltest.
Eksteriør / utstilling
Norge:
• 18 Vestsibirske laikaer har deltatt på 15 utstillinger.
15 har fått excellent med CK, 3 excellent, 3 very good. En klar forbedring ifra i fjor
Sverige:
• 78 Vestsibirske Laikaer har deltatt på utstillinger.
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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:
• 85 Vestsibirske Laikaer har deltatt på utstillinger.
• 56 har fått excellent, 21 har fått very good, 7 har fått good og 1 KIP.
Ønsket mål for 2020
• 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.
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Sak 8 Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2019
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Revisjonsberetning
for
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)s regnskap 2019.
Med forbehold om mulige ukjente forhold, har undertegnende revisorer pr. 17.07.2020 revidert NEKFs foreløpig kontospesifisert offentlige regnskap for 2019. Endelig avslutta regnskap med noter foreligger ikke pr.
denne dato. Det foreliggende regnskapet består av styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse pr.
31.12.2019.
Regnskaper er ført av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Regnskapskontoret grunngir avventende avslutning med ikke å ha mottatt, og ikke bokført, 2 stk. bilag/fakturaer hvor beløpa er belasta bankkonto uten dokumentasjon. Denne dokumentasjon er, ifølge leder, sendt til regnskapskontoret, men ikke registrert mottatt
der. Leder har overfor revisjonen redegjort for begge fakturaenes innhold og beløp og opplyst at det arbeides
for å lukke dette avvik.
Det foreløpige resultatregnskapet viser et årsresultat på kr. 370.126,- og egenkapital pr. 31.12.2019 er kr.
1.696.060,-.
Fra regnskapsfører har vi mottatt etterspurt skriftlig grunnlagsmateriale og dokumentasjoner og leder, regnskapsfører og sekretær har besvart våre muntlige henvendelser og sendt etterspurt skriftlig dokumentasjon.
Følgende revisjonskontroller er gjennomførte:
-

Bokført saldi på 2 stk. bankkonti stemmer ikke med årsoppgaven fra bank. Bokført saldi på disse konti
er pr. 31.12.2019 til sammen kr. 20.614,27 større en saldi på bankkontiene. Ifølge regnskapsfører og
leder stemmer dette beløp med beløpa på de manglende bilag. Endelig årsresultat og egenkapital pr.
31.12-2019 vil ved endelig avslutning bli tilsvarende lavere.

-

Det er foretatt stikkprøvekontroller med innhenting av fakturaer bokført på følgende konti: 5390 Møtegodtgjørelse, 6721 Økonomisk rådgivning, 6860 Møter og 7140 Reisekostnader. Revisorene har
ingen anmerkninger.

-

Rutiner for verifisering av reisekostnader og møtegodtgjørelser er undersøkt. Dokumenterte og regnskapsførte reiseutgifter er elektronisk attestert av leder og sekretær. Grunnlag for utbetaling av møtegodtgjørelse mottas fra forbundets sekretær månedsvis. Det er ikke vedlagt møtereferat etc. som
dokumentasjon på møtedeltakelse. Revisjonen anmoder at slik dokumentasjon for verifisering av møtegodtgjørelse og kjøreutgifter vedlegges når grunnlaget sendes regnskapsfører.

-

Det er ikke avdekket tvil om habilitet mellom styret i forbundet og regnskapsfører.

Revisorene vil bemerke:
-

NEKFs firmaattest er à jour i forhold til styrets sammensetning. Av attesten går det fram at daglig leder og styrets leder har signatur hver for seg, mens Jostein Dahle (leder) har prokura alene. Revisorene anbefaler at dette endres til at minst 2 personer har signatur og prokura i fellesskap.
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-

Økning i sum lønnskostnader på kr 384.400,- fra forrige år relateres alt vesentlig til ansettelse av forbundssekretær i 50 % stilling fra 1.2.2019 samt økt møtegodtgjørelser. Ansettelsesavtale og arbeidsinstruks til daglig leder er forelagt revisorene for gjennomgang.

-

I likhet med forrige revisjonsrapport ser revisorene det formålstjenlig at styret og forbundet har spesielt fokus på følgende kostnadskonti: 5390 Møtegodtgjørelse, 6860 Møter, 7140 Reisekostnader og
7100 Bilgodtgjørelse på til sammen kr. 879.500,-, en økning på kr. 380.900,- fra året før. Denne sum
utgjør 39 % av totale driftskostnader i 2019.
Revisorene påpeker spesielt den mangelfulle regnskapsavslutningsprosessen for 2019. Vurdert ut fra
den forklaring som er gitt, skulle dette avviket vært lukket på et tidligere tidspunkt. Revisorene anmoder styret om å redegjøre for denne sak på forestående RS.

-

-

Fra revisorene er det et ønske om tidligere informasjon fra styret/regnskapsfører i tida rundt regnskapsavslutning, spesielt i de tilfeller avvik forekommer. RS-dokumentene ble sendt ut uten at revisorene var invitert til å gi en foreløpig uttalelse til regnskapet. Dette hadde vært mulig da grunnlaget for
en foreløpig revisjonsrapport på tidspunktet februar-mars ikke var vesentlig forskjellig fra det som nå
foreligger.

Med unntak av nevnte avvik, er regnskapet ført etter god regnskapsskikk. NEKF`s styre i samarbeid med regnskapsfører presenterer et regnskap for 2019 som gir et korrekt uttrykk for NEKF`s økonomiske stilling pr.
31.12.2019.

Moelv /Grong den 5.august 2020.

Carsten Bakke (s)
Revisor.
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Ord til saken:
12 Bjørn Ivar Krabbesund
39 Roger Haugan
23 Per Nermo
55 Leif Einar Olsen
11 Jørun Håvard Askje
Nestleder Marius Olaussen
8 Jan Bøhle
10 Tom Valla
8 Jan Bøhle
39 Roger Haugan
43 Helge Jakobsen
12 Bjørn Ivar Krabbesund
39 Roger Haugen
8 Jan Bøhle
39 Roger haugen
13 Ole A Løite
43 Helge Jakobsen
Forslag til vedtak:
Det har ikke vært økonomisk kontroll
Ref:
-Revisors bemerkninger.
-Saken som ble nevnt innledningsvis angående uriktige utbetalinger til FS leder.
Samt manglende informasjon fra øvrige medlemmer av styret angående regnskapet.
På den bakgrunn kan ikke RS godkjenne regnskapet for 2019.
Det forutsettes at en kommisjon blir nedsatt og går gjennom regnskapet for 2019 og kommer
med en utførlig rapport som fremlegges innen 31.12. 2020.
Kommisjonen bør bestå av: Leder i FS, samt 2 representanter fra områdeklubbene med bistand
fra regnskapskontoret.
Områdeklubbene inviteres til å sende inn forslag på kandidater til medlemmer i kommisjonen.
Det må også legges opp til nye rutiner og retningslinjer for å sikre god økonomisk styring og kontroll. Og hvordan regnskapet i fremtiden skal presenteres.
Saken legges frem til endelig behandling i RS 2021.

Forslag til vedtak ble Enstemmig vedtatt
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Sak 9 Forbundsstyrets budsjett for 2020
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Ord til saken:
Nestleder Marius Olaussen
40 Nils Olav Stokke
23 Per Nermo
10 Tom Valla
Styremedlem Endre Stakkerud
7 Eivind Lindseth
Nestleder Marius Olaussen
56 Tom Nøvik
34 Knut Aasland
40 Nils Olav Stokke

Viser til sak 8 – regnskap. Utvalget som settes ned i sak 8 – regnskap, skal også se på rutiner ol og
føringer vedrørende budsjett.

Forbundsstyret forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt
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Sak 10 Innkomne saker
Sak 10.1 Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund)
Sak 10.1.1 Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) - Forbundsstyret NEKF
Forbundsstyret fremmer forslag om utsettelse på behandling av revidering av jaktprøveregler for
både løshund og bandhund til RS 2021.
Begrunnelse:
Vedtak sak 11.14.16:
RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske samarbeidet.
Følgende presiseringer skal ligge til grunn:
• Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk
Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et nasjonalt raseansvar
innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre utviklingen av NEG og NES.
• Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig nordisk avlsdatabase.
• Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig. Forbundsstyret skal sørge for at det faktiske og
juridisk eierskapet til alle norske hundedata blir liggende i NEKF/NKK.
Forbundsstyret har kommunisert dette på regionale samlinger, samt hele presentasjonen er tilsendt
alle områdeklubber i etterkant av samlingene. Finland og Sverige har samme tidsaspekt for sine revideringer, noe som også er et ønsket mål i det nordiske samarbeidet.
Tidsplan
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Hovedmål i arbeidet mot nye prøveregler
• Involvere avlsutvalgene
• Involvere områdeklubbene
• Involvere Sverige og Finland under prosessen (Løshund)
• Involvere svenskene (Bandhund)
• Hva skal en oppnå avlsmessig med en potensiell endring eller hva skal endringen føre til
• Hva skal registreres og hvor skal informasjonen finnes (jf. registreringsprogram)

Innspill fra områdeklubber:
Sak 10.1.2 Vedtak i årsmøtet til Telemark EHK
Årsmøte i Telemark EHK støtter forslaget om å utsette behandlingen av jaktprøvereglene for løshund og
bandhund til RS 2021. Dette medfører at dagens regelverk videreføres i ett år i NKK.

Ord til saken:
2 Ralf Campell
13 Ole A Løite
Forbundsstyrets innstilling:
RS 2020 vedtar å utsette behandlingen av nye jaktprøveregler til RS 2021.

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt

Sak 10.2 Manglende oppfølging av RS-vedtak - Telemark EHK
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag for RS:
Forbundsstyret bes om en redegjørelse for hvorfor lovlig fattede vedtak i RS ikke følges opp av Forbundsstyret. Det vises konkret til sak 11.4.16, 11.3.19 og 11.4.19. Det kreves at disse sakene følges
opp straks.
Begrunnelse
En av Forbundsstyrets viktigste oppgaver er å iverksette de fattede vedtak som er gjort på RS. Dette
skal FS i utgangspunktet gjøre på eget initiativ, men Lov og Kontrollkomiteen skal også påse og kvalitetssikre at dette arbeidet gjøres. På RS i 2016 ble Vestfold Elghundklubb sin sak 11.4.16, innstilt med
støtte fra Forbundsstyret enstemmig vedtatt. Denne saken ble aldri sendt videre fra Forbundsstyret
til NKK.
Styret i Telemark Elghundklubb sendte brev til Forbundsstyret datert 17.5.2018 for å etterspørre
oppfølging av sak 11.4.16. Brevet ble aldri besvart av Forbundsstyret.
Årsmøtet i Telemark EHK fremmet sak til RS 2019 med krav om oppfølging av tidligere vedtak i sak
11.4.16. Det ble samtidig fremmet en egen sak (11.3.19) for å sikre at fremtidige RS vedtak ble iverksatt:
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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. 19 (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.
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 vedtatt.
NKK publiserte i år igjen nye championatregler gjeldene fra 1.1.2020 uten at det 4 år gamle vedtaket
var med. Dokumentet for statuslogg for RS vedtak er heller ikke innarbeidet på hjemmesiden til
NEKF.
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I disse årene har det hver gang temaet er tatt opp blitt henvist til NKK, og at NKK er instansen for å ta
inn endringen i regelverket ved gjennomgang av championatreglene. Når en leser mandatet til Norsk
Kennel Klubbs Jakthundkomite (NJK) ser en at dette er delegert fra NKK.
I alle disse årene har NJK bestått av en eller flere medlemmer fra Norske Elghundklubbers Forbund.
NEKF har også hatt lederen i NJK i disse årene.
Mandat Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite (NJK)
6.4. Fullmakt til å stadfeste spesifikke endringer i jaktchampionatreglene, etter innstilling, og i samarbeide med gjeldende fagmiljøet.
Dette viser at ansvaret for å påse at endringer i championatregler vedtatt på RS påhviler Forbundsstyret og at RS og områdeklubber er ført bak lyset i de forklaringer som FS har avgitt. Det påpekes at
Forbundsstyret har unnlatt å iverksette to lovlige fattede RS vedtak, og som FS selv har støttet i sin
innstilling til RS. Dette er uakseptabelt.
Ord til saken:
9 Lars Jørgen Lassen
13 Ole A Løite

Forbundsstyret innstilling:
Alle RS-saker de siste 5 år med status ligger på hjemmesiden. FS får i oppgave av RS å redegjøre for
disse tre saker etter første styremøte, og sende svar til Telemark på disse spørsmålene.

Endret ordlyd innstilling:
Alle RS-saker de siste 5 år med status ligger på hjemmesiden. FS pålegges RS å redegjøre for
disse tre saker etter første styremøte, og sende svar til Områdeklubbene på disse spørsmålene.

Forbundsstyret innstilling med endret ordlyd enstemmig vedtatt.

Sak 10.3 Generaldebatt etter årsmelding og regnskap til Norske Elghundklubbers Forbund
– Oslo-området EHK
Dagens drøftelser under RS for Norske Elghundklubbers Forbund blir hver enkelt sak behandlet hver
for seg uten at det er åpnet for en generell drøftelse av hele forbundets virksomhet. Dette mener
Oslo-områdets Elghundklubb er en praksis som gjør at behandlingen blir fragmentert og ikke gir rom
for en helhetlig debatt om forbundets virksomhet og utvikling. OEHK foreslår derfor at det
under RS drøftingene åpnes for en generaldebatt på virksomheten, etter at styret har lagt frem sin
årsmelding og regnskapsrapport. Klubben mener dette vil løfte arbeidet i RS ved at utsendingen fra
klubbene på et mer generelt grunnlag kan komme med sine synspunkter og innspill til virksomheten i
forbundet. Vi tror også at dette vil gi ledelsen av NEHK mange nyttige innspill og hjelp på hvordan
forbundet skal driftes for fremtiden. Medlemmene i klubbene vil også kunne føle seg mer involvert i
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utviklingen i hundearbeidet. Årsmøtet i OOEHK mener dette er en nødvendig og viktig programpost
som kan løfte medlemsdemokratiet og involveringen fra RS delegaten som representanter for grasrota i elghundklubbene.
Forslag til vedtak:
Det innføres en programpost for generaldebatt på de ordinære RS-møtene i NEHK etter at styret har
fremlagt sin årsmelding og årsregnskap.
Forbundsstyrets innstilling:
Det innføres en programpost for generaldebatt på de ordinære RS-møtene i NEHK etter at styret
har fremlagt sin årsmelding og årsregnskap.
Forbundsstyret støtter forslaget.

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 10.4 Nasjonal Unghundprøve - Oslo-området EHK
Oslo-områdets Elghundklubb tok sammen med Hedmark Elghundklubb i 2018 initiativet til å avholde
en løshundprøve for elghunder som ikke var fylt 24 måneder på prøvedatoen. Ideen bak en slik prøve
er å heve fokuset på tidlig jaktmodenhet hos elghunder. Dette var en så suksessfull start at det ble
videreført av både Oslo-områdets Elghundklubb alene og i et samarbeid mellom Hedmark Elghundklubb og Østerdalen Elghundklubb høsten 2019 med stor interesse blant eierne av unghunder. Denne
saken ble fremmet som sak til RS 2019 fra Østerdal Elghundklubb, men ble avvist av Forbundsstyret
og Representantskapet i Norske Elghundklubbers Forbund. Oslo-områdets Elghundklubb som var en
pioner på innføring av unghundprøven ønsker at denne saken fremmes på nytt til årets RS.
For å få en generell utvikling av dette konseptet er det naturlig at Norske Elghundklubbers Forbund
involverer seg i dette arbeidet og settes i førersetet for å utvikle en nasjonal prøve som utgangspunkt
i det arbeidet som er satt i gang med å sette fokuset på tidlig jaktmodenhet hos våre elghundraser.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund bes om å sette i gang arbeidet med å utarbeide
nødvendig regelverk og sørge for gjennomføring av en nasjonal prøve(mesterskap) for unghunder.
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 hund fra hver
klubb i de lokale prøvene, inviteres til deltagelse i en nasjonal 2-dags prøve samme år.
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Forbundsstyrets innstilling:
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. Forbundsstyret fremmer saken for RS senest 2023.

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 10.5 Avlsverktøy og Nordisk samarbeid for en målrettet avl
Sak 10.5.1 Nordisk samarbeid for en målrettet avl - Aust Agder EHK
Det har gjennom mange år vært bred enighet innen elghundmiljøet om betydningen av å utvikle gode metoder som f.eks. egenskapsindekser for å oppnå avlsmessig framgang for våre raser. Det har i den sammenheng også vært bred aksept for betydningen av at så stor andel av populasjonen som mulig må inngå i
grunnlaget for slike analyser for at sikkerheten i resultatene skal bli så god som mulig. Gjennom tilnærmet
like jaktprøveregler, som utgjør den vesentlige delen av datagrunnlaget for analysene, er dette nå blitt
mulig på tvers av Norge, Sverige og Finland.
I 2016 vedtok NÄU en virksomhetsplan for hva det Nordiske samarbeidet skal drive med og vilkårene for
samarbeidet. Målsettingen ble formulert slik:
«Finland, Sverige och Norge förvaltar samma hundpopulation för alla våra älghundsraser. Huvudmålsättingen med samarbetet kommer därför vara att dokumentera bruksegenskaper, samt att detta lägger
grunden för framgång i arbetet med avel och hälsa för våra hundar.»
På denne bakgrunn vedtok NÄU og organisere samarbeidet i 3 arbeidsgrupper med 2 personer fra hvert
land som skulle sikre felles løsninger innenfor Avl Jaktprøveregler Database
En Styringsgruppe med 3 personer fra hvert land skulle i samarbeid med sine respektive raseklubber og
lokalklubber ha det overordnede ansvaret.
Vi kan ikke se at denne virksomhetsplanen har blitt fulgt opp fra Forbundsstyret. Dette på tross av stadig
nye RS-vedtak om betydningen av å prioritere nordisk samarbeid og Forbundsstyrets lovnad om at de har
forstått betydningen av vedtakene.
Årsmøtets vedtak:
RS gir Forbundsstyret, i samarbeid med sine fagutvalg, i oppgave å bidra til å realisere den vedtatte virksomhetsplanen i regi av NÄU. Arbeidet i NÄU må være et fast punkt på Forbundsstyrets møter og gjennom dette rapportere status til områdeklubbene.
Ord til saken:
12 Bjørn Ivar Krabbesund
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Forbundsstyrets innstilling:
RS gir Forbundsstyret, i samarbeid med sine fagutvalg, i oppgave å bidra til å realisere den vedtatte
virksomhetsplanen i regi av NÄU. Arbeidet i NÄU må være et fast punkt på Forbundsstyrets møter og
gjennom dette rapportere status til områdeklubbene.
FS støtter forslaget.

Forbundsstyrets innstilling vedtas mot Telemark EHK stemmer.

Sak 10.5.2 Utarbeidelse av jaktprøvestatistikk for elghund - Oslo-Området EHK
Avlsarbeidet med våre husdyrpopulasjoner er basert på kunnskapsbaserte avl og målinger er et bærende element i den suksessfulle avlen som har foregått, først på fremst på ku og gris. Dette har ført
til at norsk husdyravl er en av de fremste i verden, selv med den lille populasjonen som det er i Norge
på alle husdyrslag. Det at hele populasjonen er inntatt i avlsdatabasen gjør dette til en verdenssuksess. Vi er innforstått med at dette neppe er realistisk for våre hunderaser, men desto viktigere er
det å ta tak i det vi er i stand til å bruke som et hjelpeverktøy i avlsarbeidet. En statistikk over jaktprøver/utstillinger blant våre elghunder vil i seg selv løfte fokuset og gi verdifull kunnskap.
I denne sammenheng med avl vil det være av stor betydning å ha tilgang til statistikk for å følge med
på rasenes utvikling for jaktprøveresultat. Jaktprøver er jo det eneste tilnærmede objektive måleverktøyet vi har for jakthunders bruksverdi. For flere av rasene er dette ikke tilgjengelig i Norge. Spesielt gjelder det våre nasjonale raser. Det er ønskelig at dette blir tatt tak i. OOEHK ber derfor om at
NEHK tar et initiativ til at slik statistikk blir offentlig lett tilgengelig og så raskt som mulig etter at jaktprøver er gjennomført. Våre naboland har allerede utarbeidet slik statistikk for sine elghunder.
Som eksempel kan vi vise til denne sammenligningen mellom Norge, Sverige og Finland. Denne tabellen er laget med tall fra 2015 fordi vi anser det som sannsynlig at alle aktuelle hunder for hele denne
årgangen derved er med.

I Norge finnes det kun statistikk over de hundene som går til championat og det er jo statistikk som
kommer lenge etter at jaktprøven er gått. I Finland og Sverige har de, som tabellen viser, allerede slik
statistikk. De gjennomfører også årlige avlshundvurderinger for unge gode hannhunder som har oppnådd jaktchampionat. Det er viktig at vi får opp statistikk på individbasis dersom statistikken skal
kunne brukes fornuftig som grunnlag i avlsarbeidet.
Et av målene i en slik statistikk må være at vi over tid må jobbe for at det skulle kunne fremskaffes
mest mulig samtidsdata. Det må jobbes aktivt mot at jaktprøven er tilgjengelig så raskt som mulig etter at prøvene er gått. Sannsynligvis gir ikke championatstatistikken et rett bilde av tilstanden. Svaret
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på hvordan det faktisk står til er det kun statistikker som kan fortelle. OOEHK mener det er Forbundsstyret og Avlsutvalgene som må sette seg i førersetet for å få dette frem. I dagens program og registreringsregime er vi innforstått med at det ikke er mulig å tilfredsstille et ønske om at det kan brukes
samtidsdata. OOEHK ber derfor om at det utarbeides relevante statistikker, og at
dette gjøres til en årlig øvelse etter endt prøvesesong. En årlig vurdering av avlshunder på individbasis hadde også vært formålstjenlig og utviklingsfremmende for avlsarbeidet.

Forbundsstyret innstilling:
FS støtter forslaget, men ønsker følgende setning inn: Statistikkene må utarbeides og tilpasses i samarbeid med avlsutvalgene for de ulike raser.

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 10.5.3 Aninova-avlsverdiprogram som avlsverktøy - Oslo-Områdets EHK
Selskapet Aninova As er et heleid datterselskap av Norsvin SA. De har som formål å tilby tjenester for
avl på kjæledyr og små husdyrpopulasjoner. De bruker metoder og verktøy fra profesjonell produksjonsavl. Det er i motsetning til avlsarbeidet på våre husdyrraser ikke tatt i bruk noe objektivt avlsverktøy for å fremme avlsarbeidet på våre elghunder. Aninova hadde en betaversjon av programmet
ferdig i 2017 for bruk i avlsarbeidet i NEHK, men dette ble lagt på is som følge av en presset økonomi
i forbudet. Styret i Oslo-områdets Elghundklubb ønsker at det inngås forhandlinger med formål at
avlsprogrammet til Aninova tas i bruk som et avlsprogram til rasene Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund.
Etter det OOEHK har fått beregnet som kostnad, beløper dette seg til ca. 250 000,- kr for å legge inn
historiske registreringer 10 år tilbake i tid. Mye er allerede registrert inn. Fremover er kostnadene
estimert til ca. 210 000,- kr som en årlig kostnad. Beregner en dette på forbundets 6 000 medlemmer
vil det beløpe seg til en årlig kostnad på ca. kr 35,- per medlem. Ved å ta i bruk dette verktøyet som
hjelpemiddel i avlsarbeidet vil elghundavlen komme inn i objektiv indeksavl.
Forslag til vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund igangsetter arbeidet med formål å implementere Aninova-avlsprogram som et verktøy for elghundavlen, først og fremst på de norske rasene og Jämthund.

Ord til saken:
4 Ole Anders Stenby
43 Helge Jakobsen
13 Ole A Løite
22 Ola Idar Løkken
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Forbundsstyrets innstilling:
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 et slikt mandat er bl.a. alle kostnader,
lovlighet ved bruk av data, hvilken nytte har vi av det.

Endring av ordlyd i innstillingen fra neste års RS til senest RS 2022
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.

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt med endring av ordlyd

Sak 10.6 Uttaksregler NM og Nordisk
Sak 10.6.1 Uttaksregler NM og Nordisk - Telemark EHK
Årsmøtet i Telemark EHK fremmer følgende forslag for RS:
1.Forbundstyret trekker sitt vedtak i sak 70/19; nye uttaksregler for NM
2.Uttaksregler gjeldende i 2019 videreføres i 2020 og 2021
3.Forbundsstyret ber fagkomiteer og områdeklubber om innspill til uttaksregler for NM, Nordisk, og Ungdoms NM i løpet av 2020.
4. Uttaksreglene sendes på høring før RS 2021 som fatter endelig vedtak
5. Revidering av uttaksregler på RS låses i samsvar med revidering av jaktprøveregler

Begrunnelse
Telemark Elghundklubb synes det er beklagelig at Forbundsstyret ikke har valgt å gjennomføre en høring
før de fattet vedtak om nye uttaksregler til NM. Videre er det svært betenkelig at innspill fra fagkomiteer
ikke er tatt til følge før vedtak ble fattet. Til tross for flere skriftlige henvendelser fra flere områdeklubber
er disse synspunktene ikke hensyntatt når Forbundsstyret behandlet saken på nytt 13. Desember 2019. I
dette møtet fattet Forbundsstyret vedtak om 2 ulike alternativer for kvalifisering til NM 2020. Det anses
lite seriøst at hunder som deltar i NM skal kunne kvalifisere seg på ulike måter avhengig av områdeklubb.
Videre er det betenkelig at reglene endres så tett inn på et nært forestående NM. Forbundsstyrets endring av uttaksreglene virker lite gjennomtenkt. Manglende evne til å hensynta synspunkter og innspill viser at det er en oppgave for RS å vedta uttaksregler til ulike mesterskap videre framover. Behandling av
uttaksregler på RS sikrer muligheten for at områdeklubbene kan høres og at uttaksreglene kan vedtas gjeldende for en lengre periode, noe som gir forutsigbarhet for hunder som skal kvalifisere seg.
Ord til sakene 10.6.1 og 10.6.2
43 Helge Jakobsen
21 Tore Bjørklund
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Forbundsstyrets innstilling:
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.

Telemark EHK trekker saken

Sak 10.6.2 Uttaksregler NM - Aust Agder EHK
1. RS ber Forbundsstyret annullere vedtak som er gjort 13.09. 2019 vedrørende uttaksregler for NM. Såle
des vil uttaksregler vedtatt 8/12-2016 gjelde for uttak til NM 2020.
2. På bakgrunn av lovene i NKK og NEKF.
NKK: Regler om saksbehandling. §12
NEKF: Styrets oppgaver. §4-3
Forbundsstyret har ikke fulgt NKK sine lover og vedtaket er dermed ugyldig.
3. FS ber sine Jaktprøvekomiteer (løs og band) om å foreta en vurdering av uttaksreglene. Vurderingen
må inkludere høringer hos områdeklubber og forbundets avlsutvalg.
4. FS skal gjøre vedtak i saken før jul 2020, slik at disse kan ligge til grunn for uttak til NM Bandhund
2021.

Forbundsstyrets innstilling:
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.

Aust Agder EHK trekker saken

Sak 10.7 RS-representasjon og medlemskap områdeklubber
Sak 10.7.1 RS-representasjon - Østerdalen EHK
Bakgrunn
ØEHK mener at RS er vår viktigste møteplass. Vi mener derfor at det viktig å legge til rette for at
klubbene er godt representert på RS og blant annet har mulighetene til å kunne introdusere nye
styremedlemmer til organisasjonens høyeste myndighet.
RS 2017 vedtok et delingstall på 100 motivert av behovet for å redusere kostnader. RS 2018 vedtok
så å endre representantenes stemmegrunnlag; «Representantene stiller med stemmer i forhold til
medlemsantall per 31.12». Med dette vedtaket kan i prinsippet en medlemsklubb la seg
representere med bare 1 representant som kan stemme for hele klubben.
ØEHK mener dette er lite heldig og at vi bør gjeninnføre det tidligere grunnlaget for representasjon
og stemmegivning, slik at vi sikrer at de fremtidige representantskapsmøtene blir den møteplassen
som det fortjener å være.
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Styrets forslag
Fremme saken for RS slik som fremlagt her. Dette vil være i tråd med
årsmøtevedtaket 2019 hvor ØEHK vedtok å fortsette etter gammel formel.
Forslag til ny § 3-2 med endringer i rødt:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet
avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.
Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt
Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er).
Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare.
Hver medlemsklubb har stemmetall.
Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12 foregående
år med delingstall på 70 etter følgende skala:
0 - 139 medlemmer 2 representanter
140 - 209 medlemmer 3 representanter
210 - 279 medlemmer 4 representanter
280 - 349 medlemmer 5 representanter
350 - 419 medlemmer 6 representanter
420 - 489 medlemmer 7 representanter
490 - 559 medlemmer 8 representanter
Også videre.
Representantene har 1 stemme hver.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende
delegat.
På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan NKK
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra
Sekretariatet - også uten stemmerett.
NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten ved
leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de ikke
samtidig er valgte RS-representanter.
Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.
Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen.
Gjeldende §3-2:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet
avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.
Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt
Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er).
Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare.
Hver medlemsklubb har stemmetall.
Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12 foregående
år med delingstall på 100 etter følgende skala:
0 - 299 medlemmer 2 representanter
300 - 399 medlemmer 3 representanter
400 - 499 medlemmer 4 representanter
500 - 599 medlemmer 5 representanter
600 - 699 medlemmer 6 representanter
Også videre.
Representantene stiller med stemmer i forhold til medlemsantall per 31.12.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende
delegat.
På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan NKK
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møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra
Sekretariatet - også uten stemmerett.
NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten ved
leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de ikke
samtidig er valgte RS-representanter.
Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.
Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen.
Ord til saken:
33 Eivind Haugseth
12 Bjørn Ivar Krabbesund
43 Helga Jakobsen

Forbundsstyrets innstilling:
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.)

Østerdalen EHK trekker saken under forutsetning av at et utvalg ser på NEKFs lover
RS 2020 ber FS nedsette et utvalg som gjennomgår forbundets lover hvor det blant annet hensyntas
de innspill som har fremkommet under årets RS. Deriblant de fremmede saker under saksnummer
10.7

Enstemmig vedtatt

Sak 10.7.2 Medlemskap i områdeklubb tilsluttet NKK - Aust Agder EHK
For å bli medlem i en av våre områdeklubber gjør man det på NKK sine sider, helt enkelt.
For at vi skal slippe å få uønskede medlemmer som enten er ekskludert fra annen områdeklubb eller er
utestengt fra NKK - må NKK legge inn en løsning på sine nettsider der man " søker " om medlemskap og at
denne " søknaden " utløser en E-post til gjeldende klubb hvor så søknaden kan behandles og eventuelt
godkjennes/avvises. Dette må gjøres online i klubbadministrasjonen i NKK.
Vi ønsker at NEKF tar saken opp med NKK og får opprettet en slik ordning som vil samsvare med våre
klubblover.
§2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem
kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
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Forbundsstyrets innstilling:
FS støtter saken. Saken oversendes NKK.

Aust Agder EHK trekker saken under forutsetning av at et utvalg ser på NEKFs lover
RS 2020 ber FS nedsette et utvalg som gjennomgår forbundets lover hvor det blant annet hensyntas
de innspill som har fremkommet under årets RS. Deriblant de fremmede saker under saksnummer
10.7

Enstemmig vedtatt

Sak 10.7.3 Lovsak om møte- og stemmerett i elghundklubbenes årsmøter - Nord Trøndelag
EHK
Bakgrunn
Ved åpningen av det ekstraordinære årsmøtet i Nord Trøndelag Elghundklubb (NTEHK) den 04.02.2020
ble det reist spørsmål om innkallingen til møtet.
Møtet var innkalt av Norske Elghundklubbers Forbund ved innlegg på NTEHKs hjemmeside den 13. og 15.
januar. Her står det under overskriften Årsmøte 04.02.2020 at:
«Møtet er kun for medlemmer (§ 2-1 medlemskap og § 3-2 møte og stemmerett) i Nord Trøndelag Elghundklubb og alle deltakere vil bli kontrollert i forhold til betalt medlemskontingent for 2019 iht. medlemslister for klubben pr 31.12.2019 (dette er stadfestet av jurist i NKK)»
NTEHK sine vedtekter sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Medlemmer som møtte til det ekstraordinære årsmøtet som kun hadde medlemskap for 2020 ble avvist i
døra og fikk ikke delta. NTEHK sitt vedtektskrav om betalt kontingent det år årsmøtet avholdes ble ikke
fulgt.
Møtet ble ledet av ordfører i RS Horringmo. Han gikk gjennom pyramiden over det organiserte hundeNorge og gjorde det klart at lovmalene til NKK gjelder over klubbene sine lover. Videre refererte han NKK
sin lovmal § 3-2 Møte- og stemmerett: Alle forbundets medlemmer som har betalt kontingenten for det år
årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Denne ble hevdet å ha gyldighet for det innkalte ekstraordinære klubb-årsmøtet og for å innebære at det
bare var de som hadde betalt kontingent for 2019 og som var registrert i NKK sitt medlemsregister pr
31.12.2019 som hadde møte og stemmerett.

Vurdering
Norsk Kennelklubb (NKK) sin gjeldende lovmal for klubber fra 2017 sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle
klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes [og har vært medlem i minst
3 uker] har møterett og stemmerett på årsmøtet.
NTEHK sine vedtekter sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.
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Det er altså likelydende ordlyd i NKK sin lovmal og NTEHK sine vedtekter for § 3-2 Møte- og Stemmerett.
(Det som i lovmalen står i klamme er et valgfritt tillegg klubben kan velge å ta inn i sin vedtekt).
NKK sin gjeldende lovmal for forbund fra 2017 sier i § 3-2 Møte- og stemmerett: Alle forbundets medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sine vedtekter sier i § 3-2: Alle NEKFs medlemsklubber som har
betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.
NEKF sin vedtektsformulering er altså i tråd med NKK sin lovmal.
Krav til medlemmene om kontingentinnbetaling kommer tidlig i januar og kontingenten for det året en er
inne i vil være betalt når medlemmet møter på årsmøte. Det er derfor godt samsvar mellom vedtektens
vilkår for å ha stemmerett og det at medlemskontingenten betales først på året.

Den eneste forskjellen mellom lovformuleringen for klubb og forbund er at lovmal for klubb §3-2 Møteog stemmerett mangler ordet for i teksten: betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes.
Dersom dette skal bety at det for møte- og stemmerett både i klubbårsmøte og forbundets RS skal være
betalt kontingent for året FØR det år årsmøtet avholdes, så er det behov for å presisere det så det ikke er
til å misforstå. Det skal ikke være behov for å tolke en paragraf om møte- og stemmerett i årsmøte. Både
medlemmer og de som er valgt til Lov- og Kontrollkomite må slippe å være usikre på hva som kreves for å
ha møte- og stemmerett i årsmøte.
Det er Representantskapsmøtet i NKK som vedtar lovmaler for klubber og forbund jf. Lover for NKK § 3-4
bokstav j). Lovkomiteen i NKK kan tolke klubber og forbunds lover dersom årsmøte, styret eller minst 5%
av medlemmene ber om det og klubb eller forbund ikke allerede har en bindende fortolkning. Norske Elghundklubbers Forbund ved leder i Lov- og Kontrollkomite uttrykte i vårt ekstraordinære årsmøte at de var
usikre på om de hadde forstått vedtektene rett og det må bety at det ikke tidligere er reist spørsmål om
tolking av dette.

Forslag til vedtak i RS 2020
Med bakgrunn i framlegget fra NTEHK om § 3-2 Møte- og stemmerett, ber representantskapet styret i
NEKF om å avklare forståelsen av § 3-2 i vedtektene for klubber og for forbund. Det er viktig for senere
årsmøter at det ikke kan tolkes på forskjellige måter om for hvilket år det skal være betalt medlemskontingent for å kunne møte og ha stemmerett på årsmøtet.
Om nødvendig må NEKF styre be NKKs lovkomite presisere NKK sine lovmaler for klubb og forbund slik at
det ikke kan oppstå tvil om hvordan kravet til møte- og stemmerett i ekstraordinært og ordinært årsmøte
skal forstås.
Svar på dette må forelegges klubbene i NEKF i god tid før kommende års årsmøter skal innkalles.

Forbundsstyrets innstilling:
Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKFs lover.
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Sak 10.8 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering
Sak 10.8.1 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering, RS sak 11.8.1 - Telemark EHK
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag for RS:
Utstillingschampionatet for elghundrasene var oppe til behandling på RS i 2015. Saken ble fremmet av
Forbundsstyret i RS sak 11. 8.15.
For å løse ut Utstillingschampionatet er alle CERTIFIKAT hvilende inntil Jaktchampionatet er fullført og
godkjent.
Telemark Elghundklubb fremmer forslag for RS om å etterspørre hva som er gjort for å følge opp erfaringer og dokumentere effekt av tiltaket i prøveperioden, jf. NKK sitt vedtak 22. Juni 2016. Det forutsettes
at saken fremmes for RS når prøveperioden er over.
Begrunnelse
Forbundsstyrets forslag om at en hund måtte være jaktchampion før utstillingschampionatet kan utløses
ble vedtatt i RS 2015 med 50 mot 42 stemmer. Det ble stilt spørsmål ved avstemmingsresultatet da flere
representanter ikke visste hva de stemte på, det ble ikke foretatt kontra-votering, og det ble stilt spørsmål
med om totalt antall stemmeberettigede som fortsatt var tilstede i RS. Vedtaket ble likevel stående og
protokollen fra RS ble underskrevet.
NKKs særkomite for utstillinger gikk imot NEKF sitt vedtak, bl.a. fordi endringen ville redusere interessen
for å delta på utstilling. Saken var oppe i NKK hovedstyre 2 ganger, siste gang som en klagesak fra NEKF,
behandlet i hovedstyret NKK 22. Juni 2016:
80 – KLAGE FRA NEFK VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) FOR RASER TILKNYTTET
NEKF (sak 73 fra forrige møte). Hovedstyret vedtok som en prøveordning i 5 år at det innføres følgende
endring i championatreglene for elghundrasene: For å løse ut utstillingschampionat er alle Certifikat som
er oppnådd på eksteriørutstilling hvilende, inntil hunden har oppnådd Jaktchampionat. I prøveperioden
skal Norske Elghundklubbers forbund (NEKF) gjennomføre nødvendige registreringer og dokumentere effekten av tiltaket. NEKF skal videre involvere det øvrige jakthundmiljøet i de erfaringene og den kunnskapen som opparbeides gjennom prøveperioden. For målsetningen med prøveordningen refereres det til
RAS-dokumentene for elghundrasene. Det forutsettes at det ikke gjøres andre endringer i championatreglene i prøveperioden. Ordningen gjelder fra 01.09.2016
NKKs hovedstyre vedtok å innføre de nye championatreglene som en prøveordning i 5 år gjeldende fra 1.
September 2016. NKK forutsetter samtidig at det ikke gjøres andre endringer i championatreglene i prøveperioden. En prøveperiode som varer fram til 1. September 2021.
Telemark Elghundklubb har ikke registrert at det er nevnt, eller iverksatt noen form for evaluering, eller
«involvering av jakthundmiljøet i de erfaringer og den kunnskapen som opparbeides i prøveperioden» i
samsvar med NKK sitt vedtak.
Ord til sakene 10.8.1, 10.8.2 og 10.8.3
Styremedlem Bente Rønningen
2 Ralf Campbell

Forbundsstyrets innstilling:
FS støtter saken og ønsker å prøve saken på nytt for NKK.

Forbundsstyret innstilling ble vedtatt mot representant 21 Tore Bjørklund
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Sak 10.8.2 Endrede regler for utstillingschampionat, 3 x CK - Oslo-Områdets EHK
Østerdalen Elghundklubb fremmet under sak 11.10.16 på RS 2016 forslag om endring av reglene for
Utstillingschampionat. Forslaget ble fulgt opp av representantene og Norske Elghundklubbers Forbund (NEHK) vedtok på RS 2016 mot 1 stemme om å søke Norsk Kennel Klubb (NKK) at det implementerer en endring slik at Norsk Utstillingschampionat oppnås ved tre ganger CK for våre raser,
gruppe 5 jagende spisshunder. Vedtaket ble forkastet ved behandling på Norsk Kennel Klubb RS
2016.
Forslaget er så godt forankret innad i NEHK at det nå vil være hensiktsmessig å ta dette opp på nytt.
Med en leder i NKK med utspring fra NEHK mener vi det bør være større mulighet for å få dette i
gjennom i styrende organer i NKK.
Det vises for øvrig til RS 2016 Sak 11.10.16 og saksutredning fra Forbundsstyret som ligger tilgjengelig
på NEHK sine hjemmesider og kan leses der.
Forslag til vedtak (likelydende med vedtaksforslag i RS sak 11.10.16):
RS vedtar å søke Norsk Kennel Klubb om å implementere følgende endinger som grunnlag for tittelen
NUCH. For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:
A. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til:
Tre ganger championatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige dommere. Minst ett
CK må være vunnet ved fylte 24 mnd. eller senere.
B. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk
Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås før fylte 24 mnd.
må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd. eller senere, og å ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.
Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH iht. punkt a)
og b) over.
Forbundsstyrets innstilling:
FS støtter saken og ønsker å prøve saken på nytt for NKK.

Forbundsstyret innstilling ble vedtatt mot representant 21 Tore Bjørklund

Sak 10.8.3 3 x CK som grunnlag for N(U)CH - Aust-Agder EHK
Det foreslås at alle hunder i gruppe 5 jagende spisshunder (samtlige elghundraser) som oppnår championkvalitet (CK) i brukshundklasse likestilles med CERT og dermed kan tildeles N(U)CH. Øvrige krav beholdes
uendret.
c. Kravet til Norsk utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til: Tre ganger championkvalitet (CK) på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett CK må være vunnet ved
fylte 24 måneder eller senere.
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B. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk Utstillingschampion med ett
CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås før fylte 24 mnd. må hunden oppnå ytterligere ett CK
i Norden ved fylte 24 mnd. eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

Forbundsstyrets innstilling:
FS støtter saken og ønsker å prøve saken på nytt for NKK.

Forbundsstyret innstilling ble vedtatt mot representant 21 Tore Bjørklund

Sak 10.8.4 Utstillingschampionat, krav til jaktpremiering andre viltarter - Telemark EHK
Årsmøte i Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag for RS:
Elghundrasene har i dag krav om oppnådd jaktchampionat i et av de nordiske land før utstillingschampionatet kan utløses. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb ber RS anmode styret i Norske Elghundklubbers Forbund om å igangsette et arbeid med å vurdere kravene til jaktpremiering på andre viltarter, som for eksempel villsvin og bjørn, som grunnlag for å utløse utstillingschampionat for elghundraser som har prøving
på andre arter enn elg nedfelt i sin avlstrategi.

Begrunnelse
Utdrag av forslagsstillers begrunnelse til årsmøtet i Telemark Elghundklubb:
"Østsibirsk Laika er en allsidig jakthund som i sitt hjemland skal kunne brukes til jakt på alt fra småvilt til
storvilt og rovvilt. I Norden blir de fleste i hovedsak brukt på storvilt. I Finland er det og en del som er jaktpremiert på skogsfugl. For mange laika eiere er det ønsket om noe mer enn en ren elghund som bidrar til
rasevalget"
"For at en hund skal kunne godkjennes for avl må den tilfredsstille følgende kriterier utover NKKs grunnregler for avl og oppdrett og avlstrategi:
• Må ha premiering som løshund i Norden på elg, villsvin eller skogsfugl, godkjent anleggsprøve på bjørn
(Karh1) eller godkjent Svenska Älghundklubbens bjørnprotokoll.
Avl-strategien er utarbeidet for å ta vare på den jaktlige allsidigheten i rasen, og kravene er satt for å få
med bredden videre i generasjonene.
Målet må også være å finne tiltak som vil stimulere laikaeiere til å bli bedre på å stille
hundene på jaktprøver og utstilling. Avlsarbeid handler om å kartlegge individ og rase. Det må stimuleres
og legges til rette for at hundeeiere ønsker å melde hundene sine på jaktprøver og utstilling. Dette handler
også om å vise fram rasen for nye interesserte på utstillinger. Settes kravene for høyt vil det ha motsatt
virkning.
For en rase som skal være en allsidig jakthund, og som har en godkjent avlstrategi der den kan meritteres
på elg, fugl, villsvin og bjørn så blir det ikke riktig at et utstillingschampionat kun kan oppnås ved et
NJ(L)(B)CH-elg.
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Forbundsstyrets innstilling:
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.

Forbundsstyret innstilling ble vedtatt mot Telemark EHK stemmer

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 revidering 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.
Ord til sakene 10.9.1, 10.9.2, 10.9.3 og 10.9.4
21 Tore Bjørklund
13 Ole A Løite
10 Tom Valla

Forbundsstyrets innstilling:
Saken støttes.

Forbundsstyrets innstilling ble vedtatt mot 1177 av totalt 5608 stemmer

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 gjennomført før 23.desember.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. premie
på løshundprøve.
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Forbundsstyrets innstilling:
Sakene realitetsbehandles på RS 2021 sammen med jaktprøvereglene.

Saken faller på grunn av vedtak i 10.9.1

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 jaktchampionat 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 jaktprøve.
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.

Forbundsstyrets innstilling:
Sakene realitetsbehandles på RS 2021 sammen med jaktprøvereglene.

Saken faller på grunn av vedtak i 10.9.1
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Sak 10.9.4 Forslag til nye championatregler – løshundchampionat NJ(L)CH, 4 x 1 pr – AustAgder 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 hvilken 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. desember. 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 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 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 1. premie på todagers løshundprøve.

Forbundsstyrets innstilling:
Sakene realitetsbehandles på RS 2021 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.

Saken faller på grunn av vedtak i 10.9.1

Sak 10.10 Vedrørende fokus på elghundrasenes eksteriør - Nord Trøndelag EHK
Forslag på innspill til NEKFs RS vedr. fokus på elghundrasenes eksteriør Undertegnede har lenge vurdert
den etter min oppfatning manglende fokus på eksteriøret på elghundrasene, spesielt mht. våre norske
raser Norsk elghund går og Norsk elghund svart. Dette gjelder både innenfor min klubb Nord-Trøndelag
Elghundklubb (NTEHK) og ikke minst Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF), herunder ved RS.
l begge tilfeller er det et stort fokus på jaktprøver, ferskspor- og blodsporprøver, hvor jaktprøvene som
kjent omfatter en vid ramme med bandhund- og løshundprøver, det siste med løshundprøver på villsvin.
Dette er selvsagt meget bra, da elghundrasene både historisk og genetisk er avlet for slike oppgaver, og
ikke minst er slike prøver/godkjenninger nødvendige (krav) når det gjelder utførelse av storviltjakt (elg og
hjort), og er utvilsomt begrunnede og nødvendige tilrettelegginger og tiltak for å bibeholde elghundenes
hovedsakelige oppgave.
Både min lokale elghundklubb NTEHK og NEKF synes å nedtone kravet om eksteriør for avl. Selv om områdeklubbene arranger eksteriørutstillinger, virker det som at dette gjøres med manglende planlegging (forespørsler om dommere og øvrig ringpersonell skjer tidsmessig meget sent) og av ren rutine, og uten at
diskusjoner og tema om eksteriøret blir tatt opp som sak på styre- og medlemsmøter. Det samme er mitt
inntrykk mht. NEKFs RS. Her er det ingen møtesak til diskusjon/vedtak om eksteriøret på elghundrasene
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(spesielt NEKFs ansvar for NEG og NES). Erfaringsmessig blir NEKFs eksteriørdommerkomite sin årsmelding
på RS kun nevnt av ordfører med ett ord (årsmeldingens overskrift) og uten kommentarer/bemerkninger
ved gjennomgangen av utvalgenes årsmeldinger.
Ikke desto mindre har det og er fortsatt et ubetinget todelt avlskrav for elghundrasene; dvs. både jaktlige
egenskaper og eksteriøre krav.
Med denne bakgrunn vil jeg foreslå til årsmøtet i Nord-Trøndelag Elghundklubb: Nord-Trøndelag Elghundklubb mener det er for lite fokus på satsingen på eksteriøret på Forbundets raser, spesielt på de norske
rasene Norsk Elghund grå og Norsk Elghund svart. Bakgrunnen for dette er at grunnlaget for hundeavlen
for våre raser er todelt; jaktegenskaper og eksteriør. Dette betyr at Norske Elghundklubbers Forbunds RS
må opprette en egen sak på RS' sakliste med tittel «Elghundens eksteriør».
Dette ønsker jeg 1) behandles og avstemmes på NTEHKs årsmøte, og dersom flertall for forslaget 2) sendes til NEKFs RS.
Vennlig hilsen
Frank Christiansen
Medlem i NTEHK, medlem i NEKFs eksteriørdommerkomite og eksteriørdommer for elghundrasen

Forbundsstyrets innstilling:
Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKFs lover.
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Sak 11 Valg

VALG NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 2020
Forbundsstyret's Leder
1 år
Valg

Jostein Dahle
Forslagstiller
Sør.Trøndelag EHK
Hedmark EHK
Gudbrandsdal EHK
Telemark EHK
Oslo-Områdets EHK
Buskerud EHK
Østerdalen EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgkomitéens mindretall:
Valgt

På valg
Kandidater
Endre Stakkerud. O-OEHK
Marius Olaussen. HHK Trukket seg
Marius Olaussen. HHK Trukket seg
Endre Stakkerud. O-OEHK
Endre Stakkerud. O-OEHK
Endre Stakkerud. O-OEHK
Endre Stakkerud. O-OEHK
Endre Stakkerud. O-OEHK
Endre Stakkerud. O-OEHK
Marius Olaussen. HHK Trukket seg
Endre Stakkerud. O-OEHK

Endre Stakkerud

Forbundsstyret's Nestleder
2 år (gjenstående 1 år for Marius)

Marius Olaussen
Gudbrandsdal EHK
Valgkomitéens innstilling:
MIndretallets innstilling:
Valgt

Ikke på valg Trukket seg
Jan Lien GEHK
Jan Lien GEHK
Arve Olav Sæter S-TEHK

Arve Olav Sæter S-EHK

Forbundsstyret Medlem
2 år
Valg

Jan Lien
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Sør-Trøndelag EHK
Arve Olav Sæter. S-TEHK
Hordaland EHK
Camilla Hartz Repshus. HEHK
Jotunfjell Fjordane EHK
Leif Einar Olsen. JFEHK
Hedmark EHK
Jan Lien. GEHK
Hedmark EHK
Eivind Haugseth. ØHEK
Telemark EHK
Endre Stakkerud. OOEHK
Oslo-Områdets EHK
Arve Olav Sæther
Østerdalen EHK
Eivind Haugseth. ØEHK
Valgkomitéens innstilling:
Camilla Hartz Repshus. HEHK
Valgt
Camilla Hartz Repshus. HEHK

Forbundsstyret Medlem
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2 år
Valg

Bente Rønningen
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Sør-Trøndelag EHK
Arve Olav Sæter. S-TEHK
Telemark EHK
Endre Stakkerud. OOEHK
Oslo-Områdets EHK
Leif Einar Olsen. JFEHK
Østerdalen EHK
Eivind Haugseth. ØHEK
Hedmark EHK
Leif Einar Olsen. JFEHK
Hedmark EHK
Eivind Haugseth. ØHEK
Aust-Agder EHK
Leif Einar Olsen. JFEHK
Vest-Agder EHK
Leif Einar Olsen. JFEHK
Valgkomitéens innstilling:
Eivind Haugseth. ØHEK
Valgt
Leif Einar Olsen. JFEHK

Forbundsstyret Medllem
2 år (gjenstående 1 år for Helge)

Helge Jakobsen
Hedmark EHK
Hedmark EHK
Oslo-Områdets EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Trakk seg 8.4.2020
Leif Einar Olsen. JFEHK
Eivind Haugseth. ØHEK
Roger Olson. Trukket seg
Roger Olsson. Trukket seg
Roger Olsson. Trukket seg
Leif Einar Olsen. JFEHK

Eivind Haugseth. ØHEK

Forbundsstyret 1. vara.
1 år
Valg

Esten Vingelen
Trakk seg 18.11.2019
Forslagstiller
Kandidater
Camilla Hartz Repshus. HEHK
Oslo-Områdets EHK
Camilla Hartz Repshus. HEHK
Buskerud EHK
Camilla Hartz Repshus. HEHK
Hedmark EHK
Valgkomitéens innstilling:
Jon Erling Skåtan. V-AEHK
Valgt
Jon Erling Skåtan. V-AEHK

Forbundsstyret 2. vara.
1 år
Valg

Endre Stakkerud
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Buskerud EHK
Ellen N Tråen. BEHK. Trukket seg
Oslo-Områdets EHK
Ellen tråen. Trukket seg
Aust-Agder EHK
Ellen Tråen. BEHK. Trukket seg
Vest-Agder EHK
Ellen Tråen. BEHK. Trukket seg
Valgkomitéens innstilling:
Solvar Norheim. TrEHK
Valgt
Solvar Norheim. TrEHK

Lov og Kontrollkomiteen Medlem
3 år
Valg

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

Ole Arthur Løite. A-AEHK
Ole Arthur Løite. A-AEHK

Ole Arthur Løite. A-AEHK

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år

Øystein Lindteigen

Ikke på valg (valgt i 2018)

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år

Johan Stokkeland

Ikke på valg (valgt i 2019)

Lov og Kontrollkomiteen (Leder)
1 år
Valg

John Tomas Homme
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Oslo-Områdets EHK
Ole Arthur Løite. AAEHK
Aust-Agder EHK
Ole Arthur Løite. AAEHK
Vest-Agder EHK
Ole Arthur Løite. AAEHK
Valgkomitéens innstilling:
Ole Arthur Løite. AAEHK
Valgt
Ole Arthur Løite. A-AEHK

Lov og Kontrollkomiteen (vara.)
1 år
Valg

Jan Arne Berdal
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Hedmark EHK
Jan Arne Berdal. S-TEHK
Valgkomitéens innstilling:
Jan Arne Berdal. S-TEHK
Valgt
Jan Arne Berdal. S-TEHK

Valgkomitéen
3 år
Valg

Kjell Kruke
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Buskerud EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Østerdalen EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Hedmark EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Aust-Agder EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Oslo-Områdets EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Vest-Agder EHK
Anders Nyhuus. BEHK
Valgkomitéens innstilling:
Anders Nyhuus. BEHK
Valgt
Anders Nyhuus. BEHK

Valgkomitéen
3 år

Bjørn Grue

Ikke på valg (valgt i 2018)

Cato Flatner

Ikke på valg (valgt i 2019)

Valgkomitéen
3 år

Valgkomitéen
1 år (varam.)

Anita Lie
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Valg

Forslagstiller
Kandidater
Hedmark EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Anita Lie. HOEHK
Anita Lie. HOEHK

Anita Lie. HOEHK

Revisor
1 år
Valg

Carsten Bakke
På valg
Forslagstiller
Kandidater
Hedmark EHK
Carsten Bakke. O-OEHK
Aust-Agder EHK
Carsten Bakke. O-OEHK
Vest-Agder EHK
Carsten Bakke. O-OEHK
Valgkomitéens innstilling:
Carsten Bakke. O-OEHK
Valgt
Carsten Bakke. O-OEHK

Revisor
1 år
Valg

Jon Strand
Forslagstiller
Kandidater
Oslo-Områdets EHK
Østerdalen EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Nils P Hagen. ØEHK
Nils P Hagen. ØEHK
Nils P Hagen. ØEHK
Nils P Hagen. ØEHK
Nils P Hagen. ØEHK

Nils P Hagen. ØEHK

RS-Ordfører
1 år
Valg

Ivar Horrigmo
Forslagstiller
Kandidater
Hordaland EHK
Telemark EHK
Hedmark EHK
Sør-Trøndelag EHK
Oslo-Områdets EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

På valg
Ivar Horrigmo. TEHK
Ivar Horrigmo. TEHK
Ivar Horrigmo. TEHK
Roger Haugan. S-TEHK
Roger Haugan. S-TEHK
Roger Haugan. S-TEHK
Roger Haugan. S-TEHK
Ivar Horrigmo. TEHK

Ivar Horrigmo. TEHK

Rs- Viseordfører
1 år
Valg

Frank Christiansen
Forslagstiller
Hordaland EHK
Telemark EHK
Hedmark EHK
Oslo-Områdets EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK
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Kandidater
Frank Christiansen. N-TEHK
Frank Christiansen. N-TEHK
Frank Christiansen. N-TEHK
Arne Sandin. H(a)EHK Trukket seg
Arne Sandin. H(a)EHK Trukket seg
Arne Sandin. H(a)EHK Trukket seg
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Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Frank Christiansen. N-TEHK

Frank Christiansen. N-TEHK

Representanter til RS NKK 2020
Valg
Forslagstiller
Styret får fullmakt til selv å velge kandidater til RS NKK 2020

Kandidater

Styrets honorar 2020
Leder: kr. 10 000.Nestleder: kr. 5000,Styrets honorar til leder og nestleder er vedtatt av RS i 2019 indeksregulert årlig med virkning fra
2020
med utgangspunkt i KPI
I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte
for alle medlemmer av forbundsstyret.

Ord til saken
4 Ole Anders Stenby
Nestleder Marius Olaussen – Trekker sitt kandidatur som leder og nestleder

Hans A. Sørli

Gisle Andre Berdal
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SAMMENSTILLING AV UTTALELSER AV RS-SAKER FRA KOMITEER OG UTVALG
RS-sak 10.1 Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) FS og TEHK
RS-sak 10.2 Manglende oppfølging av RS-vedtak - TEHK
RS-sak 10.3 Generaldebatt etter årsmelding og regnskap til NEKF - OOEHK
RS- sak 10.4 Nasjonal Unghundprøve - OOEHK
•

AU jämthund er positive til forslaget, men ser en mye større avlsverdi i å innføre det tidligere
RS – foreslåtte Norsk jaktchampionat løshund unghund- NJ(L-UNG)CH.

•

AUNES har ingen øvrige kommentarer til saken.

RS-sak 10.5 Avlsverktøy og Nordisk samarbeid for en målrettet avl
RS-sak 10.5.1 Nordisk samarbeid for en målrettet avl - AAEHK
•

AU jämthund støtter forslaget.

•

Løshundkomiteen stiller seg bak viktigheten av å forsere denne saken. NEKF har på flere RS
gjentatt at det er på det Nordiske plan det skal satses, og vi har en felles hundepopulasjon. I
alle fall Finland har allerede verktøy for dette. Og dette er basert på fakta om hvordan vi
gjennomfører våre jaktprøver med alle de miljøfaktorer som spiller inn. Dette samarbeidet er
allerede i god gang, og vi har en bred Nordisk database som vil danne grunnlag for uttak av
både statistikker og for beregninger av indekser. Dette er et arbeid som har høy prioritet i
NÄU, og som vil bli jobbet mye med fremover nå. Målet er selvsagt at alle de 3 nordiske land
skal kunne nytte godt av vår felles base og at dette ender ut i ønsket indeksbasert avl, noe
som altså allerede er på gang.

•

AUNES har ingen øvrige kommentarer til saken.

RS-sak 10.5.2 Utarbeidelse av jaktprøvestatistikk for elghund - OOEHK
•

AU jämthund støtter forslaget.

•

Løshundkomiteen: Dette er også en sak som best kan løses, og som delvis allerede er tilgjengelig på Nordisk plan. Avlsutvalgene må også legge inn bestillinger på hvilke typer statistikker de måtte ønske, så ligger prøveresultater tilgjengelig for å lage statistikker.

•

Ikke aktuelt for EK. Kun parentes bemerket («og eventuelt utstilling»).
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•

AUNES Disse statistikkene inngår i instruksen for avlsutvalgene og utarbeides for begge de
norske rasene per i dag. Statistikkene er å finne i avlsutvalgenes årsmelding som ligger i RS
mappene for hvert år – på elghundforbundet.no

RS-sak 10.5.3 Aninova-avlsverdiprogram som avlsverktøy - OOEHK
•

AU jämthund støtter ikke forslaget

•

Løshundkomiteen: Arbeid med målretta avl må foregå gjennom vårt Nordiske samarbeid.
NEKF hadde et samarbeid med Aninova i en prosjektperiode. Prosjektrapporten herfra var
svært tynn og gav ingen gode svar på retning eller tendenser. Et forprosjekt for en indekseringsmodell var heller ikke et brukelig verktøy, da det var full av feil og ikke hadde tatt inn i
seg hvordan våre jaktprøver faktisk fungerte og hvordan de forskjellige prøvemomenter faktisk fungerer. Det er også helt umulig å korrigere for de tusenvis av miljøfaktorer som vi har
på jaktprøver, spesielt ut fra at våre hunder i snitt kanskje går bare 3-5 prøver hver. Aninova
er også et kommersielt foretak, og NEKF har svært dårlig erfaring med dette fra før, og
Aninova er jo faktisk et «etterslep» etter en velkjent sak som både NEKF og NKK tapte store
summer på. Saken støttes ikke.

•

AUNES anser nytteverdien av et avlsprogram fra Aninova som usikker – i og med miljøfaktorene spiller tungt inn. Man kan ikke sammenligne profesjonell produksjonsavl på husdyr hvor
man har full kontroll på miljøfaktorer - med avl på hunderaser i folks hjem. Det ansees som
lite sannsynlig at man vil få full kontroll på miljøfaktorene hva angår avl på våre hunderaser.
AUNES setter derfor spørsmåltegn ved nytteverdien av et slikt program sett opp mot utgiftene.

RS-sak 10.6 Uttaksregler NM og Nordisk
RS Sak 10.6.1 Uttaksregler NM og Nordisk - TEHK
RS sak 10.6.2 Uttaksregler NM - AAEHK
•

AU jämthund støtter forslaget

•

Det er kommet inn forslag fra Aust-Agder og Telemark. Løshundkomiteen mener at FS, når
som helst kan, og bør reversere vedtaka fra 2019, og sette i gang en høringsprosess. Vi er
enig med Telemarks sin begrunnelse om forutsigbarhet og at det må være en prosess i forkant av slike endringer som har så store konsekvenser for områdeklubbene. Vi er likevel
uenig med Telemark om at dette skal endelig avgjøres i RS. Dette bør tilligge FS, men med en
god forutgående prosess. Som en del av forutsigbarheten, så bør eventuelle nye regler ikke
komme til anvendelse før NM 2022.

•

AUNES har ingen øvrige kommentarer til saken.

RS-sak 10.7 RS-representasjon og medlemskap områdeklubber

RS-sak 10.8 Utstillings championat – krav til jaktpremiering
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RS Sak 10.8.1 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering. RS-sak 11.8.15 – TEHK
•

AU jämthund støtter forslaget dersom sak fra AAEHK ikke blir vedtatt.

•

EK støtter forslaget.

•

Løshundkomiteen vil ikke kommentere de sakene som omhandler krav til NUCH da dette er
litt på utsiden av vårt fagfelt.

•

AUNES har ingen øvrig kommentar til saken

RS Sak 10.8.2 Endrede regler for Utstillingschampionat, 3 x CK – OOEHK
•

AU jämthund støtter forslaget (NB: ordet «vunnet» i siste linje i pkt. c bør endres til «oppnådd»).

•

EK støtter ikke forslaget. Jf. pkt 1 (fra Aust-Agder EHK).

•

AUNES ser positivt på forslaget om 3 CK gjeldende til NUCH.

RS Sak 10.8.3

3 x CK som grunnlag for N(U)CH – AAEHK

•

AU jämthund støtter forslaget (NB: ordet «vunnet» i siste linje i pkt. c bør endres til «oppnådd»).

•

EK støtter ikke forslaget. Dessuten er forslaget gitt med bakgrunn i en misforståelse av NKKs
utstillingsreglement, herunder at det ikke er krav for å stille hunden i BK (Brukshundklasse)
for å få CK (Championatkvalitet) eller Cert (Certifikat). Videre innebærer forslaget at tildeling
av Cert utgår. Tildeling av Res.Cert (reservecertifikat) er heller ikke nevnt.

•

AUNES stiller seg bak forslaget AAEHK - 3 x CK som grunnlag for N(U)CH.. Kravet til NUCH og
utdeling av cert med dagens ordning – blir utdelt i konkurranse-delen av en utstilling og gir
ikke uttelling – championat-kvalitet hos øvrige hunder som er tildelt CK i samme utstilling.
Disse har, selv om de ikke blir tildelt cert – championatkvalitet.

RS Sak 10.8.4 Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering andre viltarter – TEHK
•

Ikke aktuelt for EK. Kommentar: Det er ikke premiering på jakt, men på jaktrøver.

•

AUNES har ingen øvrig kommentar til saken.

•

Løshundkomiteen vil ikke kommentere de sakene som omhandler krav til NUCH da dette er
litt på utsiden av vårt fagfelt.

RS- sak 10.9 Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
RS Sak 10.9.1 Revidering av jaktchampionatreglene for løs- og bandhund – GEHK
•

AU jämthund støtter ikke forslaget.
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•

Løshundkomiteen: GEHK foreslår at prøveregler og championatregler samkjøres når det gjelder revidering.
Før 2012 var championatreglene tatt inn i selve jaktprøvereglene. Når de ble tatt ut var det
ut fra en tanke om at dette var 2 helt avskilte saker. Det er det jo fortsatt og jaktprøvereglene lever sitt eget liv. Championatreglene står også på egne ben. Men det er fult mulig å reversere dette og få inn rutiner som gjør at dette skal behandles samtidig, og at championatreglene igjen skal trykkes i prøvereglene. Siden vi nå skal samkjøre behandling av jaktprøveregler med Sverige og Finland, så vil det vel også være naturlig at de låses for f.eks. 5 år. Det
kan selvsagt også gjøres med Championatreglene.

•

AUNES har ingen øvrige kommentarer til saken.

•

AU NEG: Se kommentar nedenfor.

RS Sak 10.9.2 Championatregler – løshundchampionat (NJ(L)CH), 4 x 1 pr – HEHK
•

AU jämthund støtter ikke forslaget.

•

Se kommentar nedenfor fra Løshundkomiteen.

•

AUNES er positive til – og har ingen øvrige kommentarer til saken.

•

AU NEG: Se kommentar nedenfor.

RS Sak 10.9.3 Nye regler for tildeling av jaktchampionat for løshund, 4 x 1 pr – GEHK
•

AU jämthund er mest positive til dette forslaget. Dog bør det i alternativ for utenlandske
jakt-champion tilføyes «2 ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd. under forskjellige
dommere i Norge, Sverige eller Finland, slik at eksteriørkravene er identiske for alle.

•

Se kommentar nedenfor fra Løshundkomiteen.

•

AUNES er positive til – og har ingen øvrige kommentarer til saken.

•

AU NEG: Se kommentar nedenfor.

RS Sak 10.9.4 Forslag til nye championatregler – løshundchampionat NJ(L)CH, 4 x 1 pr – AAEHK
Sak fra AA EHK – championatregler – løshund:
• AU jämthund støtter forslaget.
• Se kommentar nedenfor fra Løshundkomiteen.
• AAEHK Forslag til nye championatregler – løshundchampionat NJ(L)CH.
AUNES er positive til – og har ingen øvrige kommentarer til saken.
• AU NEG Se kommentar nedenfor

Løshundkomiteen: Det er kommet inn forslag fra 3 områdeklubber vedrørende jaktchampionat:
Hedmark: 4x1. premie på løshundprøve, hvorav 2 stk 1.premier tatt på samla prøve. Ingen andre
brukskrav. Utenlandske CH-hunder må oppnå 1 stk 1.premie. Øvrige krav som nå.
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Gudbrandsdalen: 4x1. premie på løshundprøve, hvorav 1 stk 1. premie tatt på samla prøve. 2 av de
tellende prøvene må ha minst 6 poeng i søk. Utenlandske CH-hunder må oppnå 1 stk 1.premie. Øvrige krav som nå.
Aust-Agder: Foreslår at det skal være 2 mulige veier for å ta et jaktchampionat.
Alt 1: 4x1. premie på løshundprøve, hvorav 1 stk 1. premie tatt på samla prøve. 2 av de tellende prøvene må ha minst 6 poeng i søk. Utenlandske CH-hunder må oppnå 1 stk 1.premie. Øvrige krav som
nå.
Alt 2: Som dagens championatkrav med 3x1. premie hvorav 1 stk 1. premie skal være att på 2-dagers
prøve. Osv.
Løshundkomiteens vurdering:
Gjeldende championatregler ble vedtatt på RS i 2015 og de ble da også låst i 5 år, og kan tidligst behandles på nytt på RS 2020. Eventuelle endringer som gjøres av RS kan tidligst iverksettes fra 2021,
eller det som NKK finner korrekt i hht til tidligere rulleringer.
Alle forslag som kommer inn omhandler løshund. Dagens championatkrav er like for både bandhund
og løshund, og bør vel være det for fremtiden også?
2-dags prøve som grunnlag for championatet har vært et evig diskusjonstema i alle år. Spørsmålet er
om 2-dags prøva fremmer avlen eller ikke. Om en ser på våre naboland som ikke har krav om 2-dags
prøve, så er det vel ingen ting som tyder på at vi er kommet lenger enn de. Det er uansett fakta at
det i Norge i dag er stor grad av «Tittelavl» i stedet for at hundens dokumenterte egenskaper i ung
alder skal legges til grunn, og hunden kan komme tidlig i avl.
2-dags prøve kan uansett være en interessant konkurranseform.
Vel så viktig som 2-dagers eller ikke, er de tilleggskrav som skal settes for å oppnå championatet:
-

Det må fortsatt være krav om godt eksteriør, og 2xVG må opprettholdes.
Det er stor forskjell på hvordan elgen oppfører seg i de forskjellige sesongene, og det er nesten like stor forskjell på hvordan den oppfører seg i våre forskjellige landsdeler. Men uansett
så kan det være fornuftig at minst en prøve må tas før 23. desember.
- Krav om samla prøve: En samla prøve utgjør ingen forskjell på den jobben som hunden gjør
på selve prøven. Men en samla prøve oppfattes nok som et kvalitetsstempel der trekning av
terreng og dommer er likt for alle. Samla prøve er uansett bra for dommere og for lik praktisering av prøvereglene. Men en må legge til grunn at ikke alle klubber har praktisk mulighet
til å arrangere mange samla prøver.
- Krav til 2 prøver med minst 6 poeng i søk. I følge beregninger så har over 60 prosent av alle
prøver uttak på første søksturen. I noen områder er denne prosenten helt oppe i 90 prosent.
Dette betyr at minst 60 prosent av alle hunder får minst 6 poeng i søk. Det betyr at nærmest
«alle hunder» før eller senere vil få dette til, og kravet har egentlig liten verdi. Krav om minst
7 poeng på en av prøvene ville være en bedre løsning. Før var det krav til poengsummer i de
forskjellige momenter for å få 1.premie på en prøve, og da var det ikke nødvendig med tilleggskrav til championatet. Løshundkomiteen er av den klare oppfatning at det ikke er spørsmålet om hvilke prøver som skal ligge til grunn for championatet, men mer hvilke krav som
settes for å få en 1. premie, og eventuelt hvilke tilleggskrav vi skal sette for å oppnå championatet.
Det stilles spørsmål om det er for lett å få et championat i dag. Kanskje en kan snu spørsmålsstillingen og si at vi faktisk har mange gode hunder siden det er såpass mange som klarer kravet. På en
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2-dags prøve kan det være tilstrekkelig med en 3. premie på en av dagene for å få 1. premie sammenlagt. Kanskje dette burde skjerpes inn? Ved et alternativ med 4x1. premie MÅ alle dagene gi
1.premie.
Det er også en del argumentasjon på at en 2-dagers skiller «klinten fra hveten». Dette er det ingen
ting som tyder på, her er det ofte hundens kondisjon og andre miljøfaktorer som teller.
Det er også argumentert med at 2-dags prøver skiller ut de kontaktløse hundene/jaktidiotene siden
de da jager utover natta og ikke kan stille på dag 2. Dette er ikke korrekt. Det er svært få hunder som
ikke kan starte dag 2 av denne grunn. Det anses også som et feil grep å skille bort hunder som har
«for stor jaktlyst». Det er dokumentert at bruk av hunder med stor jaktlyst (jaktidioter) i avlen er de
som gir størst antall gode avkom.
Dette er uansett en sak som splitter hunde-Norge, og argumentasjon og overbevisning varierer veldig. Dette bør derfor overlates til vårt medlemsdemokrati, og da er det ikke nødvendigvis «pakkeløsninger» som er det mest fornuftige. Løshundkomiteen anbefaler FS å legge opp sakene og avstemmingen slik at flest mulig av delegatene får støttet det de faktisk ønsker. Dette kan gjøres på følgende
måte:
1. Prinsippavgjørelse om en skal tillate 4x1. premie som grunnlag for championatet.
2. Om ja spørsmål 1, skal en fortsatt ha alternativet med 2-dags prøve som i dag, altså ha 2 alternativ
3. Om ja på spørsmål 1, skal det stilles krav om samla prøve? (en eller to)
4. Skal det stilles krav om minst 2x6 poeng i søk? Eventuelt andre krav?
Krav til eksteriør og en prøve før 23/12 er det ikke kommet noe forslag til endringer på.

AU NEG RS-sak 10.9 Forslag til nye championatregler – løshundchampionat NJ(L)CH
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk
elghund grå og sort, svensk hvit elghund:
Slik det kan se ut i dag ryker 2-dagers prøven.
AU NEG har en klar oppfatning at det da er viktig at vi bygger opp igjen verdien av samlet
prøve. Det er særdeles viktig at en championhund holder en høy kvalitet på jaktprøver. Vi
mener et godt alternativ til 2-dagers prøven er å oppnå 4x1 på samlet 1-dagsprøve.
Kun to av prøvene tellende til NJ(l)CH kan være gjennomført i januar.
Januar prøver er åpen kun for hunder under 24 mnd.
AU NEG ønsker ikke at det innføres minimumskrav i ulike momenter for å oppnå en championattittel. Vi mener tydelige føringer på visse momenter i våre avlskrav, er en bedre måte
å styre avlen, enn å fastsette minimumskrav på visse momenter i championatreglene.
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 1. premie
på samlet 1-dagsprøve.
Viser for øvrig til «Forslag til endring av jaktprøveregler for elghund», der våre synspunkter
mht praktisk gjennomføring presenteres.
AU NEG 25.03.2020
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