PROTOKOLL MØTE NORDISK ÄLGHUNDUNION
Tid: 9.-10. januar 2015
Sted: Garder Kurs og Konferansesenter.
Fra Finland: Bruce Forsbacka. Jukka Immonen. Jukka Lindholm
Fra Sverige: Björn Andrén. Nils Erik Petterson
Fra Norge: Kjell Arild Haugen. Svenn-Tore Feet. Kjell Kruke
1. Innledning
Kjell Arild Haugen åpnet møte den 10.1. kl. 09:00 og ønsket alle velkommen.
Møtedeltagerne presenterte seg selv.
2. Valg av møteleder og sekretær.
Kjell Arild Haugen ble valgt til å lede møtet.
Kjell Kruke/Svenn-Tore Feet ble valgt til å føre referat fra møtet.
3. Agenda.
3.1 Kort status løshundregler Finland, Sverige og Norge.
Status Norge.
Det ble gitt klare føringer fra RS (representantskapsmøte) for ett Nordisk samarbeid.
Dommerne tilvenner seg det nye skogskortet og ny prøveprotokoll. Det er en stor kulturell
endring for Norske dommere. Det er innført NPP (Nordisk prøveprogram) med
prøveprotokoll og premielister som er klart i serverversjon som kommuniserer med NKK sitt
program DogWeb.
 Reglene fungerer bra.
 Norge har brukt reglene 2 sesonger nå.
 Mindre variasjon i bedømmelsen.
 Mindre presiseringer kan være aktuelle.
Felles Nordiske regler betyr:
 Enighet om presiseringer.
 Overordnet Nordisk organ som skal ivareta regelverket.
 Viktig at vi samarbeider om eventuelle endringer felles i Norden.
(Dersom det blir gjort endringer må det være en opplysningsplikt)
Norge håper Sverige tiltrer regelverket.

Status Finland.
I Finland ble det siste sesong gjennomført ca. 9000 prøvestarter.
Det er gjennomført ca. 26 000 prøvestarter de siste tre årene etter de nye felles nordiske
prøvereglene.
 Fremdeles noe behov for dommerutbildning som går på regeltolkning.
 Det er ca. 6000 skogsdommere
 Ca. 300 overdommere
 Ingen behov for endringer i dagens regelverk.
 Starter med å beregne indeks etter de nye felles jaktprøvereglene vinteren
2015.
Status Sverige
Sverige har låst sine gjeldende jaktprøveregler frem til 2017. Det kjøres en åpen høring på
endringer av regelverket og vurdering om Sverige skal tiltre Nordiske prøveregler.
«Årsstemman 2016» vil ta endelig beslut på dette og de Nordiske prøvereglene vil eventuelt
tas i bruk fra høsten 2017. Sverige vil i løpet av våren 2015 komme med innspill til de
Nordiske prøvereglene som Finland og Norge må vurdere. Plan og prosess for dette vil bli
drøftet på neste møte i NÄU.
Se vedlagt innspill fra SÄK vedrørende løshundreglene..
3.2 Status og eventuelle tilpasninger championatregler løshund.
Championatkravene i Norden er nå slik:
- UTSTILLINGSCHAMPIONAT
- Finland:
o 3 CERT, minst ett skal være tatt etter 24 mnd alder.
o Jämt+NEG 2 stk 1.premie på jaktprøve, øvrige 1 stk 1.premie
Noen spesielle krav for Laika og Spets.
- Sverige
o Må være JCH
o 3 CK ( i brukshundklasse)
- Norge:
o 3 CERT, minst ett skal være tatt etter 24 mnd alder
o En stk 1. premie på jaktprøve
-

-

-

JAKTCHAMPIONAT
Finland
o 4 stk 1.premie jaktprøve
o 1 stk «Good» på utstilling etter 15 måneders alder
Sverige
o 3 stk 1.premie på jaktprøve
o 1 stk «Good» på utstilling
Norge
o 2 stk 1.premie på 1-dags prøve
o 1 stk 1.premie på 2-dagers prøve
o 2 stk «Very Good» på utstilling

Norge har raseansvar for NEG og NES, og ønsker at Sverige og Finland skjerper kravene på
eksteriør i JCH.
Langsiktig målsetting må være å få felles championatregler for alle landene og kanskje en et
felles Nordisk jaktchampionat med noe høyere terskel.
3.3 Felles Nordisk hundedatabase?
Det er enighet om at en målsetting skal være å ha en felles Nordisk hundedatabase, eller i det
minste et system som kan «snakke sammen». Underutvalget i NÄU som skal jobbe med
dataløsninger får i oppdrag å se på dette.
3.4 Formalisering av nordisk samarbeid
Det var enighet om å formalisere det Nordiske samarbeidet i følgende utvalg:
STYRINGSGRUPPE
3 personer fra hvert land
Styringsgruppen skal ha den overordnede kontrollen og ta overordnede beslutninger
ARBEIDSGRUPPER:
- AVLSARBEID-GRUPPE:
2 personer fra hvert land
- JAKTPRØVEREGLER –GRUPPE
2 personer fra hvert land
- DATABASE-GRUPPE
2 personer fra hvert land
Det enkelt land velger selv hvordan de skal bemanne arbeidsgruppene.
Hvert land oppnevner sine representanter senest innen utgangen av mai 2015
3.5.1Terminlister for mesterskap
Arrangør av Nordisk mesterskap skal fastsette dato for arrangementet på en slik måte at dette
ikke kommer i konflikter med nasjonale mesterskap.
-

Eventuelt.
 Fastsetting av neste møte i NÄU.
o Neste møte i NÄU blir i Finland 12-13. juni 2015
 Utveksling av prøvedata.
o Arbeidsgruppe for database får i oppdrag å se på denne saken.

KAH ref.

