VESTFOLD ELGHUNDKLUBB
INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2020.

Årsmøte er planlagt avholdt den 24.02.21. Kl:1830
enten som åpent møte eller digitalt.
ALLE MEDLEMMER VIL FÅ TILSENDT EPOST OM
ENDELIG MØTEFORM OG TID/STED FØR MØTET.
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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I VESTFOLD ELGHUND KLUBB
24.02.2021 KL 18.30.
1. Åpning av årsmøte og godkjennelse av innkalling ved leder
2. Godkjennelse av saksliste ved leder
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent (protokollfører)
5. Valg av tellekorps
6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet
7. Behandling av styrets og utvalgenes årsberetninger
8. Behandling av årsregnskap og revisorenes rapport
9. Behandling av budsjett for 2021
10. Vedta klubbens medlemskontigent.
11. Saker for kommende RS møte:
a) Jaktprøveregler Løshund
b) Jaktprøveregler Bandhund
c) Championatregler Løshund og Bandhund
d) Unghundchampionat – Jakt
e) Endring i krav for avlshunder for NEG
f) Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund
-

Jan Bøhle forslag til tillegg /endring av lovutkast for NEKF

12. Valg Norske Elghundklubbers Forbund
13. Innstilling fra valgkomitéen, årsmøtet velger klubbens:
Leder for 1 år.
Kasserer for 2 år.
Leder for jaktprøveutvalget for 2 år.
Leder for utstillingsutvalget for 1 år.
3 medlemmer i jaktprøveutvalget.
3 medlemmer i utstillings utvalget.
2 revisorer.
1 medlem til valg komitéen.
14. Etter forslag av valgkomitéen fastsette honorarer til styrets medlemmer
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7. ÅRSMELDING FOR 2020.
Antall medlemmer ved utgangen av 2020 var 195.
STYRET.
Styret 2020 har bestått av:
Leder: Jan Bøhle
Nestleder: Ole Brekke Waale
Kasserer: Eivind Lindseth
Sekretær: Tarjei Skjørdal
Styremedlem: Jørgen Rønneberg (leder utstillingsutvalget)
Styremedlem: Øystein Allum (leder jaktprøveutvalget)
Varamedlem: Jon Nomme

Årsmøte i 2020: ble avholdt på Flykaféen 25.02.2020 kl 18.30.
Styremøter: det er avholdt 8 styremøter i 2020.
Under året har vi oppdatert nettsiden VEHK.no og vår Facebook side,
Referater fra styremøtene fra 2020 og deretter, legges nå ut på nettsiden.
VEHKs gamle protokoller fra års- og styremøter er levert til Vestfold arkivet og oppbevares der fra
all framtid. Alle kan kontakte arkivet for å lese, og styret i VEKH kan få ut ønsket materiale etter
avtale
Tidligere vararepresentant Jon-Vidar Nomme gikk i slutten av Juni inn i styret i stedet for Jørgen
Rønneberg som har frasagt seg sine verv grunnet sin arbeidssituasjon. Med det forsvant også leder
for Utstillingskommiteen og styret har ikke klart å finne ny.
Leder har under året sendt ut 2 informasjonsskriv som epost til alle medlemmer
Ledermøter: Jan Bøhle har deltatt på 1 ledermøte hos NEKF.
Dressur- og Ettersøks kurs 2020: Det ble avholdt kurs for å gi hundeeierne grunnlag for
grunndressur av egen hund og innføring i sporing. Per Brun Offerdal og Eivind Lindseth var
hovedansvarlige for kurset. Kurset gikk over 6 kvelder, og det var 9 deltakere. I etterkant av kurset
gikk flere av deltakerne sporprøver.
RS i Norske Elghundklubbers Forbund:
Det årlige RSet ble 19.mars avlyst av RS- ordfører og Love og Kontroll Kommiteen, begrunnet med
blant annet koronaen og andre argumenter.
Tiltross for påfølgende innspill fra flertallet av områdelederne om å vurdere en utsettelse til senere
på året eller å vurdere å avholde RS-et digitalt, vedtok FS i april å opprettholde avlysningen.
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12 områdeklubber (flertallet) krevde i april at det ble avholdt et ekstraordinært RS innen 8 uker,for å
velge nytt styre med mandat til å prøve å gjennomføre årets RS. VEHKs styrets flertall var ikke
blant disse.
Det fremsatte kravet om ekstraordinært RS med krav om å velge nytt styre, resulterte i at daværende
FS lovet å avholde ordinært RS 5.september, mot at kravet om ekstraordinært RS ble frafalt.
Slik ble det. RSet ble gjennomført og resulterte i at alle tidligere ordinære styremedlemmer ble
erstattet med nye. Endre Stakkerud OOEHK ble valgt som ny leder. Grunnet vesentlige mangler
ved regnskapene for 2019 ble ikke dette godkjent. Det ble vedtatt at regnskapet skal granskes og
resultatet skal legges fram for RS 2021. I tillegg ble det med bakgrunn i debatten rundt avlysningen
av RSet, enstemmig vedtatt et behov for å revidere NEKF s lover fram mot RS 2021. Grunnet
situasjonen ble flere viktige saker forskjøvet til det nye FS og RS-21. I ettertid er tidligere
forbundsleder politianmeldt for økonomisk underslag.
Eivind Lindseth og Jan Bøhle var representanter på RS.
NKKs økonomiske situasjon har under året vært preget av sviktende omsetning både etter den i
2019 uforståelige hundesykdommen som herjet og fra følgende av nedstengingene grunnet
koronaen. NKK sa at de stod i fare for konkurs. En redningsaksjon ble iverksatt hvor område
klubbene lånte tilsammen ut 1,3 millioner til NEKF som igjen lånte NKK det samme beløpet. Syret
i VEHK besluttet å delta i redningsaksjonen og var villige til å bidra i en låneavtale med inntil kr
200000, NEKF benyttet seg ikke av vårt tilbud.
Regnskap:
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på 63 668 kr, mot busjett -17 200 kr.
I banken hadde VEHK pr 31.12.2020 kr 592 697.

JAKTPRØVEUTVALGET.
Utvalget har betått av: Even Grindvollen, Hans Petter Lunde,Thor Hauane,Ole Røsholt,Steinar
Jovall, Anders Auen, Kjartan Sjulstad og Øystein Allum
Utvalget har som alle andre hatt et utfordrende år. Premier og championat skjold som skulle deles ut
på medlemsmøte måtte sendes i posten. Møter ble med redusert anntall deltagere eller avholdt
digitalt. Bortsett fra dette har det vært et år med bra aktivitet.
Den 11. august ble det arrangert dommersamling for å gjennomgå jaktprøvereglene før
prøvesesongen.
NM løshund ble arrangert 15-16/9 av agder-klubbene med base på Troll Aktiv i Evje. Fra Vestfold
deltok NJ(L)CH SJ(L)CH Jamtvollens Nitro, eier Even Grindvollen. Nitro gikk til premie begge
dager og endte på 13 plass. Lasse Bærstad stilte som dommer fra Vestfold.
Separat løshundprøver: Vi har hatt en høst med bra aktivitet. Stort sett hele høsten uten snø i hele
vårt aktivitetsområde.
2-dagers separat, 5stk. Beste hund ble Brånajota`s P S Jotun, eier Bjørn Ole Gleditsch 177 poeng
1-dags separat, 30stk. Beste hund ble PAXO av Backemyra, eier Håkon Backe 94 poeng.
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2-dagers samla løshundprøve ble arrangert 9 og 10 november med 6 deltagere. Det var ikke noe
sosialt opplegg for deltagerene. Dommermøte ble avholdt på Høyt og Lavt aktivitetspark etterhvert
som dommerne kom inn.
Beste hund ble Mørka Skogs J lii Helga, eier Bettina S Storsveen 172.5 poeng.
Det har totalt i høst blitt gått 46 prøvedager. Det har også blitt gått 7 prøver i Januar. Det er 13
dommere som har dømt. Tre aspianter er i gang med utdannelse til løshunddommer.
Vi i jaktprøveutvalget vil takke alle dommere, kjentmenn og grunneiere for innsatsen og lån av
terreng.
Sporprøver:
Det er gått 10 Fersksporprøver med 6 førstepremier og 5 andrepremier. I tillegg 11 blodsporprøver
hvorav 1 ikke bestod, Prøvene ble i år administrert av leder Jan Bøhle som vikar for Knut Thoresen.
Bandhundkontakt:
Bandhundkontakt i 2020 har vært Kari S. Kihle. I samarbeid med Buskerud Elghund klubb
arrangerte vi bandhund kurs i Rollag 4. og 5. juli. Det var 16 deltagere med 8 hunder som deltok på
kurset. Anita Lie og Ingeborg Øyna fra Hordaland var hovedveiledere på lørdag da vi hadde teori.
På lørdagen var alle ekvipasjer ute i skogen med en erfaren hundefører/bandhund dommer.
Bandhund dommere i Vestfold er for tiden Frode Vestgarden og Kari S. Kihle. Begge har bidratt
med å dømme bandhundprøver for Hordaland Elghundklubb og Telemark Elghundklubb. Begge
dømte på klubbmesterskapet og telemarksprøva til Telemark 8. og 9. august.
Nye championat 2020:
Per Åge Nilsen
Bjørn Ole Gleditsch
Roar Bagstevold
Even Grindvollen
Jon Vidar Nomme
Øystein Allum

Solo av Hatteråsen
Brånajota`s P-S Jotun
Lekåsen`s I- Tinka
Jamtvollens Heika
LI Diana av Jeskefjell
Tåråfjell`s Aika

NJ(L)CH
NJ(L)CH
NJ(L)CH
NJ(L)CH.
NJ(L)CH og NUCH
NJ(L)CH

UTSTILLINGSUTVALGET.
Utvalget har bestått av: Jørgen Rønneberg, Bernt E. Eliassen, Magne Roar Nordhus, Asmund
Herland, Terje Skilbred.
Den planlagte Utstillingen i mai 2020 ble avlyst grunnet koronnasituasjonen.
Styret vil rette en spesiell takk til alle medlemmer og tillitsvalgte, samt grunneiere og jaktledere
som under året har bidratt i den praktiske gjennomføringen av våre arrangementer.
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8. ÅRSREGNSKAP OG REVISORENES RAPPORT.
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9. BUDSJETT
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10. VEDTA KLUBBENS MEDLEMSKONTIGENT.
Det foreslås fra styret at medlemskontigent forblir uendret kr 335.

11. SAKER FOR KOMMENDE RS-MØTE.
A) Jaktprøveregler Løshund
FS forslag til vedtak:
RS-sak 2021 - Jaktprøveregler for løshund
1. Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021
2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for Norske
Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.
3. Regelverket skal være gjeldende fra 1. august 2022 til 31.juli 2027
Gjeldende jaktprøveregler er i utgangspunktet gyldig kun ut 2020. Med utgangspunkt i bredt Nordisk
samarbeid og ønske om å samkjøre regelverk, og da også evalueringstidspunkt, må gjeldende regelverk
forlenges ut prøvesesongen 2021.
RS 2021 må vedta nytt regelverk, og dette skal tas i bruk i prøvesesongen fra høsten 2022. Dette vil da være
i rute med alle de Nordiske landene. Det foreslås da at regelverket låses for 5 år.
Både Sverige, Finland og Norge har i hele 2020 foretatt evaluering av gjeldende regelverk.
I Norge er det løshund-komiteen som har styrt prosessen. Det er foretatt 2 høringsrunder hos
områdeklubbene, og komiteen har også vært representert i en Nordisk arbeidsgruppe som har samkjørt
prosessen.
Finland har en egen regelkomite som hele tiden har deltatt i prosessen.
Sverige har kjørt en svært grundig prosess der områdeklubbene har vært involvert hele tiden.
Det er Sverige som nå har foretatt de aller største endringene i sine prøveregler, men både Norge og
Finland foreslår også mindre endringer.
Løshund-komiteen vil anbefale FS å legge frem nærværende sak inkl. vedlagte regelforslag til RS, og foreslå
at RS slutter seg til dette.
Det Nordiske samarbeidet hadde ved starten av evalueringen en lang rekke punkter der det var vesentlige
forskjeller, fortrinnsvis mellom Norge/Finland på ene siden og Sverige på andre siden.
Når arbeidet nå avleveres til behandling i de respektive land, så er det fortsatt en del små/uvesentlige
endringer, men det gjenstår bare et par litt vesentlige forskjeller. Det ene er at Norge og Finland har krav
om Elgarbeid i poengtabellen i M4, mens Sverige ikke ønsker dette. Den andre vesentlige forskjellen er at
Finland definerer det som gjentak selv om elgen har reist av seg selv (ikke støkt av Prøvegruppa eller med
sikkerhet andre), mens Sverige og Løshund-komiteen i Norge mener at en elg som reiser av seg selv, og
stopper av seg selv, ikke oppfører seg på samme måte som en elg som er støkt. Vårt M6 heter da også
«Evne til å stille støkt elg». Likevel har Løshund-komiteen foreslått en tekstlinje i M6 som åpner for at det
kan regnes som gjentak selv om elgen har reiset av seg selv en gang i løpet av prøvedagen, forutsatt en del
lostid før elgen reiser.
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De øvrige forslag til endringer er til dels gjort for å tilnærme oss Sverige og Finland, men også i stor grad for
å bedre vårt eget reglement. Endringene kommenteres her:
Fellesbestemmelsene generelt:
Jaktprøvereglene eies av NKK etter forslag fra NEKF. Etter RS sendes reglene til NKK for godkjenning.
Fellesbestemmelsene er i stor grad styrt av NKK, spesielt den generelle delen, men NEKF kan komme med
forslag her. Det som er mer spesifikt for denne prøveformen har Elghundforbundet større påvirkning på.
•
•

•

- Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de beste forutsetningene
for dette.
- Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separatprøver, forutsatt at
det er oppnevnt vara prøveleder og vara-NKK representant, og at disse fungerer ved bedømmelse
av hunder i Prøveleder og NKK-representants eie.
- Det er tatt inn forslag om at hunder som har en overdrevet aggressiv losføring som for eksempel
forsøk på å rive ned kalv, skal diskvalifiseres. Hund som prioriterer å jage rådyr og ikke lar seg koble
skal også kunne diskvalifiseres.
Fellesbestemmelsene jaktprøve løshund

•
•
•
•

- Det foreslås at Jaktprøven skal avholdes på elg, men at arbeid med Hjort i enkelte moment kan
godskrives dersom dette kommer hunden til gode.
- Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd kan starte på jaktprøve skal gjelde både for 1og 2-dags prøve.
- Det tas inn i reglene nå at hundens direkte retur til prøvegruppa etter å ha jobbet med elg skal
godskrives som elgarbeid. Dette stod kun i dommerkompendiet før.
- Det er også tatt inn et punkt om elgarbeid på svake dyr, eksempelvis enslig liten kalv. I slike
tilfeller foreslås det at hunden bør kobles og slippes på nytt et annet sted. Poeng og tidsberegning
som for naturlig hinder.
Bedømmingsmomentene:

M1 Søk
•
•

•

- Hunden skal få jobbe uavbrutt i minst 60 min men naturlig forflytning i terrenget tillates.
- Det er tatt inn et avsnitt om at sterkt avvikende søksturer ikke skal tas med i
gjennomsnittsberegningen. Dette om dommer antar at hunden har vært etter dyr som ikke vil
stoppe, eller vært etter andre dyr. I dette momentet er det hundens frie søk som skal testes.
- UFS (uttak første søkstur ) er nå flyttet opp i en parallell kolonne ved siden av de ordinære
søksturene. Da må hunden utføre tilnærmet samme jobb ved UFS som ved flere søksturer. Poeng
på UFS er nå 5-8 poeng. Finland vil ha det samme, mens Sverige ønsker 4-8 poeng.

M2 Evne til å finne elg
•
•

- Her er det også laget en parallell kolonne for uttak første søkstur.
- For øvrig er det mindre endringer og presiseringer, men det utdypes at hundens effektivitet og
søksmønster også skal være viktige kriterier ved bedømmelsen. Samme gjelder for M1.
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M3 Evne til å stille elg i uttaket
•
•
•

- Her er tabellen justert noe, og den er nå veldig lik også for våre samarbeidsland. Tabellen tar nå
inn i seg flere scenarier slik at det skal være mindre tvil om poengsettingen.
- Ved flere uttak skal det fortsatt poengsettes etter en gjennomsnittsbetraktning, men i teksten er
det nå også beskrevet noen unntak for dette.
- Uttaksområdet defineres nå med en radius på 200 meter. (var 100 før)

4. M4 Losarbeidets kvalitet
o
o

- Definisjonen på losområdet defineres som radius 200 meter med tanke på blinking.
- Ved mer enn 2 blinkinger skal nå hunden trekkes 2 poeng i M4 i stedet for 50% av
opprinnelig poeng. Da blir dette likt Sverige, mens Finland kun trekker i M10.

5. M5 Påhengelighet
o
o

- Her er tabellen foreslått endret slik at det er 2 parameter som kan gi samme poeng.
- Det foreslås at samlet 4 km påhengelighet på en dyregruppe skal gi 10 poeng. En enkel
påhengelighet/forflytning på 2,5 km med gjentak skal også kunne gi 10 poeng.

6. M6 Evne til å stille støkt elg
o

- Det er foretatt noen små justeringer i tabellen, blant annet er kravet til å få 10 poeng
skjerpet slik at hunden i tillegg til nødvendige gjentak også må stå i los ved prøvens slutt.
o - Elgen skal som før være støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre for å kunne få et
poenggivende gjentak, men det er åpnet for å godskrive et gjentak selv om elgen reiser av
seg selv, forutsatt minimum 30 min stålos før elgen reiser.
o - Det tillates ganglos etter første støkking frem til første gjentak, men deretter må det
være taus hund etter de neste støkkingene.
7. M7 Lostid
- Ingen endringer i prinsippene, men som et kompromiss foreslås det heving av lostid for 9 og 10 poeng til
hhv 190 og 220 minutter. Finland ville helst ha 250 minutter for 10 poeng.
M8 Losmålets hørbarhet og M9 Bruken av målet
- For å få 9 eller 10 poeng i disse momentene må lostid være 90 minutt. Finland har hittil krevd 180
minutter los for høyeste poeng her.
M10 Lydighet og samarbeid
•
•
•

- I tabellen åpnes det nå for at hunden kan få 2 poeng etter retur fra minst 2 km påhengelighet i
10b. For øvrig er tabellen i prinsippet uforandret.
- I stedet for at hunden skal ha maks 6 poeng i momentet når den har under 200 minutter
elgarbeid eller mer enn 2 blinkinger, så foreslås det nå et trekk på 2 poeng.
- Det åpnes også for at hunden kan få 2 poeng for innkalling i 10a selv om det blir uttak i første
søkstur.
Vekttall momenter:
Vekttall har ikke vært gjenstand for de store drøftingene på Nordisk nivå. Fra et avlsmessig
synspunkt er det selve momentpoengene som er viktige. Men Sverige vil uansett gjøre noen
endringer for å tilpasse seg regelverket Norge og Finland har.
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Løshund-komiteen i Norge (og antakelig Finland) ønsker likevel å foreslå en endring i vekttall:
Det foreslås å flytte 0,5 vekttall fra M3 til M7.
I M3, «Evne til å stille elg i uttaket», er det i stor grad elgen som bestemmer. Dette er gjennom de
siste årene blitt bekreftet ved at flere hunder er brukt i forskjellige terreng og da viser det seg at
det i større grad er terreng/årstid/type elg som bestemmer om elgen står i uttaket. Hunder som for
øvrig gjør en kjempejobb blir straffet vel hardt ved å bruke 1,5 vekttall, da det er miljømessige
faktorer som i stor grad styrer dette. Våre elghunder er «stillende hunder», og denne egenskapen
er selvsagt viktig. Men for å få en god poengsum så må hunden vise denne egenskapen gjennom
hele prøvedagen. Ved å beholde koeffisient 1 i M3 så er likevel dette en prioritert egenskap.
Når så M7 Lostid, foreslås løftet fra 0,5 til 1 i vekttall, så er jo dette også en prioritering av hundens
stillende egenskap. Dessuten så er det under los vi lykkes under praktisk jakt. ( se også fullstendig
tekst i vedlegg)

Flertallet i styret Vehk støtter forslaget, mindretallet er usikre
B) Reviderte Jaktprøveregler Bandhund
Revidert forslag innebære bare små organisatoriske endringer som angår prøveledere og
NKK-representantene sine deltakles med egne hunder jak pøver. ( se fullstendig tekst i
vedlegg)
Styret Vehk har ingen innvendiger til forslaget
C) Championatregler Løshund og Bandhund
RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
FS forslag til vedtak:
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til championatregler for løs- og banhund
Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund er en oppfølging av RS sakene 10.9.1, 10.9.2,
10.9.3, 10.9.4 fra Representantskapsmøtet (RS) 2020.
På RS 2020 ble det fattet vedtak om at endringen av championatreglen skulle realitetsbehandles sammen
med endring av jaktprøvereglene på RS 2021.
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og
sort, svensk hvit elghund:
LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH):
Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst to av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve.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.
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Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 stk.
samla jaktprøve. Prøven må være gjennomført før 23. desember. To ganger Very Good på utstilling etter
fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH:
Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire
forskjellige dommere. Minst to av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på samla prøve.
Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås det oppnås 1.
premie på 1stk samla jaktprøve.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland.
Styret Vehk støtter ikke forslaget for Løshund.
Styret Vehk har ingen innvendiger til forslag for Bandhund
D) Unghundchampionat – Jakt
RS-sak 2021 – Tidligere RS-sak 11.9.15 «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT» FS forslag til vedtak:
Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – Jakt, uten innstilling til vedtak for RS 2021.
Aust- Agder Elghundklubb fremmet følgende forslag til vedtak på RS 2015 under sak 11.9.15:
«Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøver ønsker AAEHK at Forbundsstyret
utarbeider et forslag til et «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT». Alternativt kan andre tiltak som kan gi
tilsvarende effekt vurderes
AAEHK mener at et slikt tiltak kan ha positiv effekt ved at snittalderes på aktuelle avlshunder kan/vil gå ned.
Dette vil gi en positiv innvirkning på generasjonsintervallene og som igjen vil gi raskere fremgang inne vår
hundeavl.
FS får i oppgave å utforme et forslag på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og forslag fremlegges for
RS 2016 for endelig avgjørelse»
Av ulike årsaker er dette RS-vedtak uteglemt gjentatte ganger, men FS har nå gjennomgått saken og gir
noen kommentarer.
Reglene for et unghundchampionat kan være:
To ganger 1. premie på jaktprøve (løs eller band) i Norge under to forskjellige dommere før hunden fyller
24 måneder. En gang Good på utstilling etter fylte 9 måneder under dommer i Norge, Sverige eller
Finland.
Championatreglene kan gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2022
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FS ser verdien av å få unge hunder ut på jaktprøve, og at et slikt championat kan gi økt motivasjon for det.
For målrettet avl på bruksegenskaper hos hund er det helt grunnleggende å få målt disse egenskapene så
tidlig som det er forsvarlig, da en ønsker å måle de egenskapene som ligger i hunden før tillærte
egenskaper helt overskygger det som er medfødt. Generasjonsintervallet kan ha betydning for hastigheten i
den avlsmessige fremgangen og en ønsker primært at det avles på jaktpremierte hunder. Følgelig blir det
nødvendig å få unge hunder på jaktprøve. Et slikt championat kan stimulere områdeklubbene til å arranger
såkalte unghundprøver, som et ledd i få unge hunder på jaktprøve.
Det er nå gått 5 år siden denne saken ble vedtatt på RS. I denne perioden har det vært et stort fokus på å få
unge hunder på prøve. Uten at dette er undersøkt nøye, er det FS sitt klare inntrykk at andelen unge
hunder som er stilt på prøve har økt markert. Det er også langt flere hunder som i ung alder går hele løpet
fram til jaktchampionatet. Det er mange faktorer som bestemmer om en hund kommer på prøve og hvilken
alder den da har. FS stiller seg åpent til spørsmålet om et slikt championat vil ha noe avgjørende betydning
for andelen unge hunder som stiller på prøve.

Styret Vehk støtter ikke forslaget

E) Endring i krav for avlshunder for NEG
FS forslag til vedtak:
RS-sak 2021 - Endringer i krav for avlshunder for NEG
RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av Norsk
Elghund Grå med mer enn 80 avkom i Norge. Om et oppdatert faktagrunnlag viser behovet for ytterligere
reduksjon i antall avkom vil Norske Elghundklubbers Forbund søke Norsk Kennelklubb om ytterligere
reduksjon i maksimaltallet, begrenset nedad til 60 valper. Forbundsstyret støtter avlsutvalget for Norsk
Elghund Grå om å jobbe mot at vi får et felles mål for avlsarbeidet i Norden og at dette også innbefatter
en øvre begrensning av antall registrerte valper totalt per avlshund, for å unngå matadoravl.
Registreringsnekt for valper for å sikre lav slektskapsindeks og genetisk mangfold hos Norsk Elghund grå i
Norge.
I 2015 ble det vedtatt på RS å søke NKK om registreringsnekt for mer enn 150 valper etter en hannhund av
Norsk elghund grå (NEG). Dette ble vedtatt i NKK og etter dette har 150 valper vært det antallet valper som
det har vært mulig å registrere i Norge etter en hanhund av NEG.
Grunnlaget for avlsstrategien for rasen er fastlagt i dokumentet som beskriver rasespesifikk avlsstrategi
(RAS). Denne ble vedtatt for 5 år av NKK i 2015. Og skal dermed revideres i 2021. ( se hele dokumentet i
vedlegget)

Styret Vehk støtter forslaget
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F) 1. Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund
RS-sak 2021 - Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund FS forslag til vedtak:
Forbundsstyret anbefaler ovenfor RS at de vedlagte forslag til endring Lovene for Norske Elghunklubber
Forbund vedtas som forbundets nye lover og sendes NKK for godkjenning.
De någjeldende lover i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ble vedtatt av Representantskapsmøtet
den 28.04.2018.
Lovene har således vært gjeldende i 2 år. Gjennom praksis har det blitt avdekket noen lovregler som ikke er
hensiktsmessig og noen er sågar motstridende til hverandre. Dette ble i hovedsak oppdaget under
behandlingen av avlysningen i Representantskapsmøtet (RS) som var berammet til 24. april 2020.
Det utsatte representantskapsmøtet 5. september 2020 ba derfor forbundsstyret om å gå igjennom lovene
og legge frem et forslag til revidering av disse til RS 2021.
Forbundsstyret har innarbeidet de endringsforslagene som fremkom på RS 2020 og andre endringsforslag
som har innkommet til styret.
Styret har også i henhold til vedtaket til RS gjennomgått lovene og tilpasset dem slik styret mener de bør
endres for være mer tilpasset driften av Norske Elghunklubber Forbund.

(Fullstendig lovutkast med merknader er vedlagt i full tekst)
Styret Vehk støtter forslaget
2. Jan Bøhle; tilleggs/endrings forslag til lovendringer for NEKF
a. Tillegg til § 2-2 b)

Vedtak om eksklusjon av en områdeklubb krever 2/3 flertall fra de øvrige klubbene, hver klubb
har en stemme.
Forslagsstillers kommentar:
Eksklusjon av områdekklubb er en helt ekstraordinær hendelse og bør avgjøres med kvalifisert
flertall av områdeklubber. Det er viktig at klubbene uavhengig av størrelse stiller mere
likeverdig når det gjelder eksklusjon. NEKF er primært et forbund for klubbene, som det
grunnleggende elementet.
b. Tillegg til §3-1

Dersom spesielle forhold tilsier det, og etter å ha samrådd med områdeklubbene, kan tidsfristen
fravikes.
Forslagsstillers kommentar: Dette for å sikre informasjon og forankre problemstillingen om
utsettelse i områdeklubbene i forkant.

18

c. Tillegg og endring til § 5-3 andre ledd:
Endre setningen;
LKK kan avgi uttalelse til RS-Ordfører når komitéen finner dette ønskelig. RS-Ordføreren
skal da straks underrette FS.
Som erstattes med:

LKK kan på eget initiativ eller på forespørsel fra FS, RS valgte komiteer, RS-ordfører, eller
områdeklubb avgi uttalelse med kopi til FS i aktuelle problemstillinger til den som fremmer
sak/problemstilling for LKK.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ønskelig å presisere at LKK er organ for RS og FS, og skal uttale seg til den som spør, i
tillegg bør områdeklubbene kunne forespørre LKK i saker de lurer på, i og med at LKK skal føre
kontroll med NEKFs totale virksomhet.

Flertallet i styret Vehk støtter ikke forslagene
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12. Valg av representanter til Norske elghundklubbers forbunds RS Møte 2021.
Forbundsstyret (Leder)
1 år
Endre Stakkerud, O-OEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Forbundsstyret (Nestleder)
2 år
Arve Olav Sæter, STEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Camilla Hartz Repshus, HEHK

Ikke på valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Leif Einar Olsen, JFEHK

Ikke på valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Forbundsstyret (Medl.)
2 år
Eivind Haugseth, ØEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Forbundsstyret (1. vara.)
1 år
Jon Erling Skåtan VAEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
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Forbundsstyret (2 vara.)
1 år
Solvar Norheim, TEHK

På valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Trakk seg 04.10.2020

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år
Ole Arthur Løite, AAEHK

Ikke på valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år

Johan Stokkeland, FØEHK

Ikke på valg (gjenstår med 1 år) Valgt
2019

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.)
3 år
Øystein Lindteigen, BEHK

På Valg (valgt 2018)Tar ikke gjenvalg

Valg

Kandidater

Forslagstiller
Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Lov og Kontrollkomiteen (Leder)
1 år
Ole Arthur Løite, AAEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Lov og Kontrollkomiteen (vara.)
1 år
Jan Arne Berdal, STEHK

På Valg

Valg

Kandidater

Forslagstiller

Tar gjenvaig

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
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Valgkomiteen
3 år

Bjørn Grue, ØEHK

På valg

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Kan ikke gjenvelges

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
3 år
Valg

Cato Flatner, HEHK
Forslagstiller

Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 2019
Kandidater

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
3 år
Valg

Anders Nyhus, BEHK
Forslagstiller

Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 2020
Kandidater

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
1 år (varam.)

Anita Lie, HOEHK

På valg

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Tar ikke gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
Revisor
1 år

Carsten Bakke

På valg

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
1 år

Nils P Hagen

På Valg

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
RS-Ordfører
1 år

Ivar Horringmo, TEHK

På valg

Valg

Forslagstiller

Kandidater

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt
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Rs- Viseordfører
1 år
Valg

Frank Christiansen, NTEHK
Forslagstiller

På Valg
Kandidater

Tar gjenvalg

Valgkomitéens innstilling:
Valgt

Representanter til
Valgkomitéens innstilling:
RS NKK 2019
Valgt
FS får myndighet til å utpeke delegater til RS NKK 2021
Styrets honorar 2021
2021: Leder: kr. 10 000.2021: Nestleder: kr. 5000,Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2020 med
utgangspunkt i KPI.
I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av
forbundsstyret.
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13. VALG VESTFOLD ELGHUND KLUBB.
Valgkomitéens Innstilling til årsmøtet 2021

14. Valgkomitéens forslag er at honorarer/godtgjørelse til styrets medlemmer forblir uendret:
Leder

3000 kr

Nestleder

2000 kr

Sekretær

2000 kr

Kasserer

2000 kr

Varamedlem

2000 kr

Jaktprøveutvalget

2000 kr

Utstillingsutvalget

2000 kr

Totalt

15000 kr
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