
 
 

 

 

 

Møtested:   Elektronisk møte 

Dato:    02.02.2022 

Tid:    18:00 – 18:30 

 

 

 

 

 

Medlemmer som møtte/deltok:         

 

Gisle Andre Berdal  Leder   GAB 

Roger Haugan   Nestleder  RH 

Ottar Holden Andersen Styremedlem  OHA 

Anders Budal   Styremedlem  AB 

Kamilla Engen   Styremedlem  KE 

Stig Alsethaug  1. varamedlem SA 

Stian Aune   2. varamedlem STA 

 

 

 

Medlemmer som ikke møtte/deltok:         

 

 

 

 

Andre inviterte:           

 

 

 

 

Sekretær:            

 

Kamilla Engen  Styremedlem  KE  

 

 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag Elghundklubb  Møteprotokoll 
      Styremøte 



SAKSLISTE:           

 

Saksnr.: Sakstittel: 

65.21 Styrets innstilling til Forbundsstyrets forslag til Revidering av 

jaktchampionatregler for løs- og bandhund for RS 2022 

66.21 Styrets innstilling til Forbundstyrets forslag om kjent HD status hos 

foreldredyrene for registering av avkom i NKK, for RS 2022 

67.21 Styrets innstilling til Forbundsstyrets forslag til opphevelse av prøveordning 

for hvilende utstillingschampionat, for RS 2022 

68.21 Prøvelederkurs i regi NEKF  

69.21               Eventuelt  

70.21 Nytt møte 

            

             

 

Saks nr.: Sakstittel:        Sakseier: 

 

65.21 Styrets innstilling til Forbundsstyrets forslag til   STYRET 

 Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund. 

 Forslår å fjerne krav til 2-dagers prøve, og innføre krav om samlet prøve. 

 

 Begrunnelse: 

  Gjeldende jaktchampionatregler krever 2-dager jaktprøve, men har  

  ingen krav om samlet prøve. 

 

  Styret mener gjeldende regelverk er best for hele populasjonen av   

  elghunder i Norge. Championer brukes i avl, og elghundrasene trenger  

  bredde i den genetiske variasjon.  

2-dagers prøver skiller ut hunder som jakter i 2-3 dager uten mulighet for 

innkalling, som er lite anvendbare hunder på jakt i korte perioder i Norge.  

2-dagers prøven er helt avgjørende på løshund, uten den premieres kontaktløse 

hunder altfor høyt. 

  Hunder som ikke fungere to dager på rad, er heller ikke noe vi ønsker. Det er 

  like sannsynlig at disse hundene nedarver sine egenskaper, som at de ikke gjør 

  det før vi får etterprøvbar dokumentasjon.  

  I deler av Norge med store avstander, vil det bli svært få championer,  

  som nok ikke vil være representativ for verdien av disse hundene som  

  avlshunder. 

  Samlaprøver garanterer heller ikke for like forhold, det kan man se på  

  NM hvor ekvipasjene har svært varierende terreng, vindforhold   

  og elgtetthet. 

  Styret savner også at beslutningen må være tydelig med hensikten for  

  vedtaket, slik FS har uttalt på ledermøte 8. januar. 

 

  FS begrunner fjerning av 2-dagers jaktprøve med at de tror at 2 dagers  

  prøve i noen grad er infisert av miljøfaktorer som ikke hverken   

  har arvbarhet eller er av betydning for avlsarbeidet. Det refereres ikke  

  til noen etterprøvbar dokumentasjon på påstanden. 

  Derimot mener de at innføring av samlaprøver bidrar til at flere   

  miljøfaktorer elimineres ved at det er mer enhetlig vær- og føreforhold  



  enn det er ved separatprøver hvor frihetsgraden til å velge mest mulig  

  optimale forhold for vær og terreng enn det er mulighet for ved en  

  samlaprøve, som er terminsatt til faste dager. 

 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt – styret støtter ikke FS forslag. 

 

66.21  Styrets innstilling til Forbundstyrets forslag om kjent HD status STYRET 

 hos foreldredyrene for registering av avkom i NKK.  

 For øvrig følges NKK regler for avl og oppdrett. 

 

 Begrunnelse: 

 Kjent HD status hos foreldredyrene kan bidra til å finne kombinasjoner, hvor 

samlet HD-indeks ikke blir for lav, på samme måte som krav til ikke for høy 

innavlsgrad, kjent status for f.eks. grønn stær og dvergvekst. 

 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt -styret støtter FS forslag. 

 

67.21 Styrets innstilling til Forbundsstyrets forslag til opphevelse STYRET 

 av prøveordning for hvilende utstillingschampionat. 

 

 Begrunnelse: 

 Tilleggskrav til Gruppe 5 – spisshunder: Hälleforshund, jämthund, karelsk 

bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund endres 

og erstattes med: 1. premie oppnådd på terminfestet jaktprøve for elghund. 

  

 Vedtaket om hvilende utstillingschampionat for elghundrasene, gjaldt fra 

september 2015 til september 2021, og ikke lenger. Elghunder som har søkt 

NKK om utstillingschampionat, etter 1. september med tilleggskrav om 1. 

premie på jaktprøve, er tildelt utstillingschampionat uten tilleggskrav om å 

være jaktchampion. 

 Det fremstår for oss som unødig opphevelse av tilleggskravet om først å være 

jaktchampion, da det ikke gjelder etter 1. september. 

 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt - styret støtter FS forslag til tilleggskrav med 1. premie 

oppnådd på terminfestet jaktprøve for elghund. 

 

68.21 Prøvelederkurs i regi NEKF      STYRET 

 

 Kursvert må utnevnes og meldes inn til forbundssekretæren innen 07.02.2022. 

 Kursvert for Sør-Trøndelag Elghundklubb: sekretær Kamilla Engen 

 

 Vedtak: 

 Enstemmig vedtatt.  

 

 

69.21           Eventuelt.        STYRET 

   



  Vedtak: 

   

 

64.21  Nytt møte        STYRET 

  Torsdag 11. februar 

 

  Vedtak: 

  Enstemmig vedtatt 

 

 

            

  


