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Saksnr.
FS.sak 7.14

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra styremøtet 30.1.14
Behandling:
Protokollen har vært utsendt til styremedlemmene for kommentarer og endring.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Kopi av brev til NKK fra Aust-Agder Elghundklubb v/jaktprøvedommerne, datert 26.2.14
Behandling:
Kopien av brevet fra Aust-Agder EHK til NKK, datert 26.2.14, og dets innhold tas til
etterretning.
E-post fra Jan Bjørshol, datert 18.2.14
Behandling:
Brevet/e-post fra Jan Bjørshol, datert 18.2.14, tas til etteretning.
Jørn tar initiativ overfor Bandhundkomitéen for å innkalle til og gjennomføre møte med
komitéen.

Saksnr.
FS.sak 8.14

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Brev fra Østerdal Elghundklubb, datert 27.2.14
o Innføring av nye jaktprøveregler, opplæring og datahåndtering
o Jaktprøver/registrering
Behandling:
Elementene i brevet fra Østerdal EHK ble drøftet og følgende vedtak ble fattet.
Vedtak:
Brevet fra Østerdal EHK oversendes til det nedsatte utvalget i NEKF som skal evaluere
NKKS registreringsprogram for jaktprøver.
Uttaksregler for Norsk Mesterskap – løshund / Uttaksregler for Nordisk Mesterskap
– løshund
o Revisjonsprosessen
o Brev fra Telemark EHK, datert 4.3.14
Behandling:
Utvalget som har i oppdrag å revidere gjeldende uttaksregler for NM løshund og
bandhund, Nordisk Mesterskap – løshund, har gjennomført to møter så langt og målet er
at det nye regelverket skal være gjeldende fra 1.1.2015.
Vedtak:
Utvalget legger frem sin innstilling til uttaksregler for Forbundsstyret innen 1.4.2014.

Orientering/drøfting fra «Mediagruppa»
o Veien videre
Behandling:
Vida Huse orienterte Forbundsstyret om status og veien videre for arbeidet med den
elektroniske medieportalen/samarbeidsavtalen mellom Egmont HM AS og NEKF, og for
samarbeidet videre med FoU iht. inngåtte samarbeidsavtaler.
Vidar orienterte også omkring økonomien som ligger i de nevnte samarbeidsavtalene.
I arbeidet med etableringen av den elektroniske medieportalen er Elghunden et element
som må avklares før etableringsarbeidet fortsetter. Spørsmålet er om Elghunden fortsatt
skal produseres som papirutgave eller om den skal produseres digitalt i den elektroniske
medieportalen.
I forbindelse med Representantskapsmøtet i 2014 vil Forbundsstyret gi en inngående
informasjon omkring satsningen med medieportalen og drøfting om produksjonen av

Elghunden. Produksjon av medlemsbladet både som papirutgave og digitalt vil være en
økonomisk utfordring og lite aktuelt.
Forbundsstyret ser drøftingene og konklusjonen av disse som en rettesnor/signal for
arbeidet med portalen etter Representantskapsmøtet og mot Representantskapsmøtet i
2015.
Hvordan Elghunden skal produseres og utgis er fattet i vedtak av Representantskapet og
endring av dette må gjøres av Representantskapet og første anledning for dette er i 2015.
Vedtak:
Forbundsstyret avventer det videre utviklingsarbeidet med den elektroniske medieportalen
inntil Representantskapsmøtet 2014 er avholdt.
Leder Nils-Erik Haagenrud avklarer dette med hensyn til den inngåtte samarbeidsavtalen
med Egmont HM AS.
Samarbeidet med FoU fortsetter iht. til inngått samarbeidsavtale.

Redegjørelse fra arbeidsgruppa for avlsutvalg for Jämthund
o Brev datert 20.2.14
Behandling:
Forbundsstyret nedsatte et utvalg våren 2012 som fikk til oppgave og mandat til å se på
den fremtidige organiseringen avlsutvalg for Jämthund. Frist som var satt for
tilbakemelding var 24.9.2012.
Redegjørelsen har Forbundsstyret mottatt i brev av 20.2.14.
Vedtak:
Redegjørelsen fra utvalget tas til etterretning og Forbundsstyret arbeider videre for å finne
en løsning for Jämthund.

Vedtak gjort av Eksteriørdommerkonferansen 8. – 9.2.14
o Brev fra Frank Christiansen, datert 14.2.14
Behandling:
I brevet fra Eksteriørdommerkonferansen v/Frank Christiansen ligg det forslag til
endringer omkring rasestandarden for NEG og NES, disse forslagene oversendes NKK for
videre behandling.
Punkt 3 i brevet gjelder «målesertifikat» for rasene NEG og NES. Forbundsstyret drøftet
dette punktet og styret var enstemmige om å arbeide videre med forslaget for at dette skal
innføres for de nevnte rasene. Dette er et anliggende for NEKF og skal eventuelt
bestemmes i NEKF.

Vedtak:
Marianne Holmli får i oppgave å fremarbeide forslag til registreringsskjema og forslag til
administrasjon omkring registreringen av mankemål. Forslaget legges frem for
Forbundsstyret på neste styremøte.

Medlem i Områdeklubb
o E-post fra Nord-Hålogaland EHK, datert 3.4.14
Behandling:
Forbundsstyret drøftet innholdet i e-post fra Nord-Hålogaland EHK og har full forståelse
for bekymringen og utfordringen som er beskrevet i e-posten.
Forbundsstyret er av den mening at områdeklubber har anledning til å avslå søknad om
medlemskap og i det henseende vises det til følgende § i Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund som gjelder områdeklubber:
§ 4 Opprettelse av medlemskap
Som medlem kan opptas enhver interessert person.
Innmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær.
Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling
etter «Lov om dyrevern». Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte.
Anken må sendes senest 14 dager etter at avslag om opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøre
oppmerksom på ankemulighet og ankefrist.
Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.

En av sakene som ligger nevnt i e-posten fra Nord-Hålogaland EHK, vil bli oversendt
Lov- og Kontrollkomité i Norsk Kennel Klubb med bakgrunn i at Forbundsstyret mener at
det er gjort en betydelig feil i saksbehandlingen i NKK.
Samordnet registermelding, Brønnøysundregistrene
o Tildeling av fullmakt og roller
o Underskrivelse av styret
Behandling:
Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene er en oppdatering av opplysninger i
NEKFs registrering.

Saksnr.
FS.sak 9.14

Sakstittel
Årsregnskap 2013 / Budsjett 2014-2015

Årsregnskap 2013 / Budsjett 2014-2015
Saksutredning:
Årsregnskapet for 2013 og budsjettet for 2014-2015 legges frem for styret til godkjenning og
underskrivelse.
Behandling:
Det fremlagte Årsregnskapet for 2013, revidert budsjett for 2014 og tentativt budsjett for 2015
ble gjennomgått og behandlet. De fremlagte regnskap og budsjetter var endret iht. til tidligere
instruksjoner fra Forbundsstyret.
Vedtak:
Årsregnskapet for 2013 godkjennes av Forbundsstyret og oversendes revisor for revidering.

Saksnr.
FS.sak 10.14

Sakstittel
Årsmeldinger 2013

Årsmeldinger 2013
Saksutredning:
Forbundsstyret har pr. dato mottatt Årsmelding 2013 fra følgende:





Avlsutvalget for Laikarasene (Øst-Sibirsk, Vest-Sibirsk og Russisk-Europeisk)
Avlsrådet for Svensk Hvit Elghund
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Løshundkomiteen

Behandling:
De mottatte årsmeldingene legges inn som deler av NEKFs Årsmelding for 2013.

Saksnr.
FS.sak 11.14

Sakstittel
Innkomne saker fra områdeklubbene til behandling på Årets RS

Innkomne saker fra områdeklubbene til behandling på Årets RS
Saksutredning:
Pr. dato har Forbundsstyret mottatt følgende saker fra områdeklubbene til behandling på Årets
RS:
Østerdalen EHK
- 2 endringsforslag vedr. jaktprøveregler for løshund
Gudbrandsdal EHK
- 2 saker; vedr. jaktchampionat og januarprøver
Nord-Trøndelag EHK
- 2 saker; felles avlsdatabase opp mot Nordisk Elghundunion brukervennlig
elektronisk registreringsløsning for løshundprøver
Aust-Agder EHK
- 1 sak vedr. uttaksregler til NM og Nordisk mesterskap for løshund
Troms EHK
- 3 saker vedr. championatkravene
Hadeland EHK
- 2 saker; omgjøring av tidligere RS-vedtak og funksjonstid i råd og utvalg

Behandling:
Forbundsstyret behandlet de følgende saker med forslag til vedtak av Representantskapet:
Saker fra Østerdal EHK:
Jaktprøveregler for løshund, endringsforslag:
Endringsforslag 1:
Jaktprøvereglene side 9: «Elgarbeidstiden slutter senest 300 min
etter det første uttaket.» Setningen strykes.
Begrunnelse: Tidsbegrensningen gjør det vanskelig eller umulig fullt ut å få prøvd hunden full
ut i alle momenter, dersom prøvedagen starter med uttak som drar ut. Det er viktig å få prøvd
en startende hund fullt ut, og det er vanskelig å se at den satte tidsbegrensningen på 300
minutter fra første uttak har noen relevans for avlsarbeidet.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Saken oversendes til Løshundkomitéen og tas inn i Evalueringsmøtet, januar 2015.

Endringsforslag 2:
Jaktprøvereglene, kommentarerer til NKKs fellesbestemmelser, side 20, pkt. «Forenklet
dommermøte». Punktet gis følgende tillegg:
«Der prøver godkjennes av forenklet dommermøte, skal klubbene
likevel arrangere dommermøte i tilknytning til prøvesesongen.»
Begrunnelse: Dommerkollegiet har en vesentlig funksjon i utdanningen av elever og
aspiranter. Kollegiets drøftinger av gjennomførte prøver styrker opplæring av deltakende
elever/aspiranter. Dommermøtet er dessuten vesentlig for å sikre ens prøvegjennomføring og
bedømmelse.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Saken oversendes til Løshundkomitéen og tas inn i Evalueringsmøtet, januar 2015.
Saker fra Gudbrandsdal EHK
Sak 1:
Forslag fra Gudbrandsdal Elghundklubb:
Krav om jaktchampionat før utstillingschampionatet blir løst ut
Fra og med 2015 har NKK bestemt at krav om Storcert for å bli utstillingschampion bortfaller
og dermed vil mange flere hunder bli kvalifisert til en championtittel. Kanskje ikke alle som
vil innse det, men titler "selger". Det kan dokumenteres at det igjennom flere tiår er blitt
benyttet en del avlshunder som i kraft av sin UCH-tittel og til tross for et noe dårlig jaktlig
nivå, kanskje har blitt benyttet i meste laget. Første prioritering innen vår avl bør ligge på
bruksegenskaper og da bør hovedfokuset ligge på dette.
Forslag fra Gudbrandsdal Elghundklubb:
Samme krav til utløsing av et utstillingschampionat som det svenske regelverket sier, dvs. alle
Cert som er tatt er hvilende inntil Jaktchampionatet er fullført.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Saken oversendes Utvalget som evaluerer championatreglene.
(Saken vil bli drøftet på møte i utvalget 25.3.14)
Sak 2:
Januarprøver
Forslag fra Gudbrandsdal Elghundklubb:
Ved jaktprøver i januar skal hunder under 3 år prioriteres.
Det praktiske ved en endring, ordlyd o.l. gis forbundstyret/løshundkomiteen fullmakt til å
gjennomføre.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Saken oversendes til Løshundkomitéen og tas inn i Evalueringsmøtet, januar 2015.

Saker fra Nord-Trøndelag EHK
RS sak 1.
NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghundunion med målsetting om å lage en
felles avlsdatabase for elghundrasene, uavhengig av respektive lands kennelklubber. Valg av
database bør være basert på tidligere utarbeidede og utprøvde løsninger, og innenfor
økonomiske forsvarlige rammer.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Nord-Trøndelag EHKs forslag støttes.
RS sak 2.
NEKF utarbeider brukervennlig elektronisk registrerings løsning for løshundprøver, basert på
overføring av noterte registrerte opplysninger fra bedømmelsen, til samme elektroniske bilde
og format som gjeldende skogskort.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Dette er Norsk Kennel Klubs ansvar og saken oversendes Norsk Kennel Klub.
Saker fra Aust-Agder EHK
Uttaksregler til Norsk mesterskap og til Nordisk mesterskap løshund, gjennomgås og
reguleres av løshundkomiteen/fagkomiteen for løshund. Likelydende forslag for bandhund.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Aust-Agder EHK støttes. (Revidering er iverksatt)
Saker fra Troms EHK
Da tidsfristen til forslag som skal opp i RS går ut og det ikke inne 1 mars blir utarbeidet noen
felles forslag i gruppen som ble vedtatt opprettet av RS. Fremmer Troms elghundklubb at
følgende saker tas opp på RS.
1
Fjerning av 2-dagers løshundprøve i championatkravet. Dette bør gjøres for å få
samme championatregler som Sverige og
Finland. Vi ser det som viktig at når man skal ha samme prøveregler bør man også ha
samme championatregler.
2
Bandhund Championat kan tas på 1 år. Dette for på samme måte som løshund, få fem
gode hunder og raskere få disse i avl.
3
Kravet til samla jaktprøver fra championatreglene fjernes fra bandhundreglene. Det er
ingen større prestasjon å gå en samletprøve kontra en separatprøve, derfor er dette
fjernet fra løshundprøvene.
Når møtet i gruppen har vært og forslaget fra denne er utarbeidet kan dette forslaget fra Troms
elghundklubb trekkes.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslagene fra Troms EHK støttes ikke.
Saker fra Hadeland EHK
Sak 1 fra Hadeland Elghundklubb
Omgjøring av tidligere RS vedtak hvor det kreves at en av jaktprøvene må være gjennomført
innen 30. november for at en hund kan oppnå jaktchampionat som løshund
RS har tidligere vedtatt at en av jaktprøvene må være gjennomført innen30. november for at
en hund kan oppnå jaktchampionat som løshund.
Hadeland Elghundklubb ber RS gjøre om dette vedtaket.
Begrunnelse:
1. Stadig flere prøve terreng benyttes nå til jakt fram til utgangen av november, samtidig som
flere dommere dermed også bedriver aktiv jakt i samme tidsrom, gjør at det bli stadig
vanskeligere å få ut hunder på prøve i november måned.
2. Det at flere bedriver aktiv jakt i november øker også sjansene for at svært unge hunder kan
slå til på et tidspunkt som faller utenfor den satte fristen. Slike hunder er nå avskåret fra å
sikre seg championatet samme sesong, og man risikerer i tillegg at de også venter med å starte
på prøve til neste sesong, og således ikke får dokumentert tidlig jaktmodenhet.
Hadeland Elghundklubb mener at det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til disse momentene
når vedtaket ble gjort, og at vedtaket mer utgjør en snubletråd som avskjærer tidlig jagende
hunder i raskt å få på plass sin championattittel, enn det gagner avls - arbeidet. RS vedtaket er
ennå ikke satt ut i livet av NKK, slik at en omgjøring av vedtaket nå ikke vil få noen praktiske
konsekvenser.
Hadeland Elghundklubb foreslår at fristen settes til 23.12 for gjennomføring av jaktprøve for
at en hund kan oppnå jaktchampionat som løshund.
Forslag til vedtak:
En av jaktprøvene må være gjennomført innen 23. desember for at en hund kan oppnå
jaktchampionat som løshund.
Årsmøtet HEHK støtter dette forslaget enstemmig.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Hadeland EHK oversendes Løshundkomitéen for videre behandling.
Sak 2 Hadeland Elghundklubb
Endring i forhold til funksjonstid i råd og utvalg. Forslag om begrensning i antall år man kan
sitte i et råd/utvalg.
Begrunnelse:
1. De råd/ utvalg som oppnevnes av Forbundsstyret behandler og ivaretar det viktigste
formålet med organisert elghundarbeid; nemlig det å optimalisere elghundrasene som
jakthund. Det er derfor viktig at man i dette arbeidet sikrer mulighetene for fornyelse/
nytenking.

2. Ved lang funksjonstid i råd/ utvalg knyttes nære bånd mellom styremedlemmer og
utvalgsmedlemmer, og det kan derfor oppleves som vanskelig for styret å gjøre utskiftinger.
Med et RS – vedtak om maksimalt 4 års tjenestetid som bakteppe, vil slike utskiftinger bli en
udramatisk formalitet.
Forslag til vedtak:
Funksjonstiden i råd/ utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal begrenses til maksimalt
4 år. Deretter må det gå minst to år før vedkommende igjen kan oppnevnes inn i samme råd/
utvalg. Utskiftingene skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og vedtaket
iverksettes ved at det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først.
Årsmøtet HEHK støtter dette forslaget enstemmig.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Funksjonstiden i råd/ utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes begrenset til
maksimalt 4 år.
Utskiftingene skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og vedtaket iverksettes
ved at det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først.

Sak fra Hedmark EHK
Hedmark Elghundklubb ønsker å fremme følgende sak til RS i NEKF.
-

-

Gjeninnføring av skogsprotokoll som grunnlag ved gjennomgang på dommermøtet.
Elever og Aspiranter må få tilgang til registreringssystemet.
Presisering av de nye løshund reglene. Der det legges vekt på å få en så lik praktisering av
momentene som mulig og som er i sammsvar med hvordan Finland og evt. Sverige hvis
de også vedtar de nordiske reglene, praktiserer de forskjellige momentene.
Kurs i hvordan legge inn jaktprøver i Dog123 før neste prøve sesong.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Saken fra Hedmark EHK oversendes Løshundkomitéen for videre behandling.

Saksnr.
FS.sak 12.14

Sakstittel
Evalueringsprosess omkring NKKs registreringsprogram for jaktprøver,
løshund

Evalueringsprosess omkring NKKs registreringsprogram for jaktprøver, løshund
Saksutredning:
I og med at det har skjedd veldig lite iht. evalueringen som skulle gjennomføres av NKK er
Kjell Kruke ved leder blitt bedt om å sette i gang en prosess omkring evaluering av NKKs
registreringsprogram for jaktprøver, løshund.
Vurdering:
Leder ønsker at mandatet skal forankres ved behandling på styremøtet, 6.3. og følgende
forslag til mandat legges frem til drøfting:











Felles regler bør de ha felles registreringsløsning på kennelklubbnivå i Norden?
Registreringsløsningens brukergrensesnitt basert på NKKs registreringsprogram for
jaktprøver, løshund og brukervennlighet for dagens dommere. Er det tilfredsstillende?
Store forskjeller på hva som registreres på skogkort kontra elektronisk dataløsning.
Ikke bruk av samme ord/ordlyd i skogskort og jaktprøveregler som i elektronisk
løsning (felles terminologi).
Uhensiktsmessig mye registrering av hendelser når prosadelen nå er tatt bort.
Funksjonalitet i forhold til vedtatt regelverk.
Nytten av web-basert registreringsløsning.
Utskriftsmulighet av den enkelte prøve.
Mangler registering for elev/aspirantdel.
Mange feilmeldinger og ustabilt registreringsprogram.

Behandling:
Denne saken fremmes med bakgrunn i brev fra NKK, datert 30.1.14, vedrørende evaluering
av NKKs registreringsprogrammet for løshundprøver.
Forbundsstyret stiller seg bak vurderingen og følgende vedtak fattes.
Vedtak:
Evalueringsutvalg nedsettes med de mandat:










Felles regler bør de ha felles registreringsløsning på kennelklubbnivå i Norden?
Registreringsløsningens brukergrensesnitt basert på NKKs registreringsprogram for
jaktprøver, løshund og brukervennlighet for dagens dommere. Er det tilfredsstillende?
Store forskjeller på hva som registreres på skogkort kontra elektronisk dataløsning.
Ikke bruk av samme ord/ordlyd i skogskort og jaktprøveregler som i elektronisk
løsning (felles terminologi).
Uhensiktsmessig mye registrering av hendelser når prosadelen nå er tatt bort.
Funksjonalitet i forhold til vedtatt regelverk.
Nytten av web-basert registreringsløsning.
Utskriftsmulighet av den enkelte prøve.
Mangler registering for elev/aspirantdel.




Mange feilmeldinger og ustabilt registreringsprogram.
Evalueringsrapporten oversendes Norsk Kennel Klubb etter avsluttet arbeid.

Evalueringsutvalget skal ha følgende sammensetning:
1. Kjell Kruke. Norske Elghundklubbers forbund
2. Jørn K Remlo. Salten EHK
3. Oddleiv Aksnes. Nor-Trøndelag EHK
4. Jan Lien. Gudbrandsdal EHK
5. Kjetil Skjærbekk. Hedmark EGK
6. Carsten Bakke. Oslo-områdets EHK
7. Stein Briskeby. Hadeland EHK
8. Øystein Lindteigen. Buskerud EHK
9. Joar Brosdal. Telemark EHK
10. Lars A Steinsholdt. Vestfold EHK
1. Ole Arthur Løite. Aust-Agder EHK

Saksnr.
FS.sak 13.14

Sakstittel
Eventuelt

Follo og Østfold EHK / Oslo-områdets EHK
Klubbene bes om å oversende dokumentasjon på aktivitetsområder med kart og vedtak til
Forbundssekretæren.
Bruk av NEKFs logo
NEKFs logo skal brukes sammen med NHKFs logo på dokumenter fra samarbeidet
mellom NEKF og NEKFs Rovdyrutvalg.
Jaktprøver for bjørn
Vidar Huse iverksetter etablering av utval som skal se på jaktprøveregler for bjørn.

Gardermoen/Dovre, 6.3.14
Arild Visdal
Referent.

