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10. Valg

Innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling var dessverre ikke klar da Elghundnytt gikk i trykken og vil bli
utdelt på årsmøtet
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Årsberetning for 2016
Styre i Vestoppland Elghundklubb har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Bente Rønningen
Rune Nybakke
Per Egge
Nils Ingar Bakken
Hans Martin Tronrud
Tore Nordby
Simen Taraldstad

Årsmøtet ble holdt på Bjørnen 12/2-2016. Vestoppland Elghundklubb hadde pr. 31.12.16 215 medlemmer. Styret har hatt 1 styremøte, aktiviteten har vært noen lavere i 2016 enn før.
Sporprøvene har hatt god deltakelse. Utstillingen på Lena hadde god deltakelse. Vi måtte
dessverre avlyse vår 2-dagers samlet løshund prøve og deltakelse på separat 1-dags løshund
prøver var lav. Dette på grunn av dårlig føre med mye snø og deretter skare.
Norske elghundklubbers forbund arrangerte felles løshund dommer samling i 3/7-16. Vi har
arrangert en egen samling for løshund dommer i september. Dette for å gå igjennom
løshundregler + info om nytt prøveprogram og gjennomgang av skogskort.
29. November hadde løshund dommerne i Vestoppland møte vedr. innspill/evaluering av
løshundregler. (se eget vedlegg).
Dommermøte ble avholdt 12. januar hvor 7. separatprøver er dømt i 2016. Alle dommere er
nå inn i NPP (Nordisk jaktprøveprogram).
Det har vært organisert ringtrening på Odnes vår/sommer 2016. Dette er en aktivitet for alle
medlemmer med hund som ønsker miljø/ring trening.
Elghundnytt har kommet ut tre ganger. Dette er klubbens viktigste dokument for å få
informasjon ut til alle medlemmene. Vi ønsker stoff til Elghundnytt fra dere medlemmer.
Send en epost til e-aab@online.no med historier, bilder, osv.
Jaktprøve, utstilling og dressur har sine egne referater. Styret vil få takke for en flott utført
jobb.
Styret har vært på møter vedr. div saker som NEKF (Norske elghundklubbers forbund)
På Representantskapsmøte i Norske elghundklubbers forbund 30. April 2016 møtte Per Egge,
Nils Ingar Bakken og Rune Nybakke.
Til slutt vil jeg takke for meg som leder. Det har vært to lærerike og travle år. Jeg vil takke
styret og alle dere som bidrar til at vi har aktiviteter i klubben.
Bente Rønningen
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Regnskap
Balanseregnskap pr. 31.12.2016
01.01.2016
20581,56
113720,13
31772,47
10199,86
176274,02
-12960,00
163314,02

Budsjettkonto, 2050.09.92000
Høyrentekonto, 2050.55.66050
Bankkonto jaktprøvekomiteen
Bankkonto utstillingskomiteen
Sum
Kortsiktig gjeld
Egenkapital
Underskudd 2016
Sum

163314,02

31.12.2016
4594,96
107409,82
8087,21
1872,86
121964,85
0,00
121964,85
41349,17
163314,02

Driftsregnskap pr. 31.12.2016
Inntekter
Kostnader Resultat
Resultat-15
Medlemskontingent
53328,00
53328,00
49685,00
24591,00
Elghunden
-24591,00
-23677,50
21623,25
-9283,25
Jaktprøvekomiteen
12340,00
4993,40
Utstillingskomiteen
47904,00
34991,00
12913,00
28881,00
3325,00
Dressurkomiteen
5500,00
2175,00
1739,00
Porto, kopiering, annonser
8988,00
-8988,00
-9601,00
Kontorleie, kontorrekv., EDB
30651,25 -30651,25
-21522,50
16284,60 -16284,60
-12360,00
Kjøregodtgj./honorarer tillitsv
Elghundnytt
6250,00
-6250,00
-6182,00
Møter, kurs
16014,00 -16014,00
-8225,00
NM Løshund
7500,00
-7500,00
-15500,00
Momskompensasjon
9263,17
9263,17
10727,65
Renteinntekter
533,76
533,76
983,20
Delsum
9796,93 170218,10 -41349,17
-58,75
Underskudd 2016
Sum

41349,17
170288,10

Fluberg, 13/1-17

Erik Aaberg
- kasserer –
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170288,10

REVISJONSRAPPORT
Regnskapet er ført av Erik Aaberg.
Undertegnede har kontrollert bankutskrifter, stikkprøver av bilagene og kontrollert
sammendrag av driftsregnskap og balanse mot spesifisert regnskap.
Vi anbefaler at det fremlagte regnskap godkjennes.
Revisjon gjennomført 14/1-17

Finn Øksne

Johan Wien

Styrets forslag til budsjett for 2017
Inntekter
32000
30000
43000
6000

Medlemskontingent
Jaktprøvekomiteen
Utstillingskomiteen
Dressurkomiteen
Elghunden
Porto
Kontorleie, kontor rekv. EDB
Kjøregodtgjørelse/honorarer tillitsvalgte
Elghundnytt
Møter, kurs
Div inntekter andre aktiviteter
Underskudd

Kostnader
30000
24000
2500
22000
7000
20000
10000
7000
7000

18500
129500
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_________
129500___

Årsmelding fra dressurkomiteen
Komiteen har bestått av Bjørn Rustestuen og Ole Randen (leder), som er autoriserte instruktører, og
har stort sett delt klubbens aktivitetsområde mellom seg.Rune Nybakke holder på å utdanne seg som
instruktør.
Komiteen har arrangert til sammen 10 kurskvelder, og i alt 26 hunder er dressert, av disse var 19 av
elghundrasene og 7 av andre raser. Det ble utstedt 19 saureinbevis. Kursene ble bekjentgjort gjennom
Elghundnytt.
Komiteen ser det som svært viktig at alle tester hundene sine før det er muligheter for at de kan
komme i kontakt med sau på andre måter. En elghund som har fått blodsmak fra sau er
vanskeligere å få saureine. Hunder med stor jaktlyst bør dresseres hvert år. Jakthundene får generelt
alt for mye skyld for de sau/hund konfliktene som oppstår, til tross for at vi som oftest ser at det er
kose-/selskapshundene som boltrer seg løs med familien på tur som er de virkelig problemhundene.
Vi oppfordrer derfor medlemmene i klubben til å «tipse» venner og bekjente med slike hunder om at i
Vestoppland Elghundklubb kan de få dressert hundene sine svært rimelig.
Et stadig tilbakevendene problem er at særlig elghundfolket utsetter dressuren slik at det blir
tidsnød i forhold til jakta og spesielt m.h.t. eventuell trening. Det er en stor fordel at dere tar
kontakt med instruktørene i god tid,for å avtale tid og sted.
Vi vil oppfordre medlemmene til å benytte klubbens autoriserte instruktører, da de har svært god
kjennskap til elghundrasene våre.

–

-

REGNSKAP.
Førstegangs test ikkemedlemmer 11 stk à kr 300,”
”
medlemmer 6 ” ” ” 200,Re-test ikkemedlemmer
2 ” ” ” 150,”
medlemmer
7 ” ” ” 100,Sum inntekter
Instruktør i 10 kvelder à kr 200,Kr 2000,Rep av dressurband.Dokka elektronikk.
Kr 825.Godtgjørelse Rustestuen eget halsbånd
Kr 500.Overskudd

Kr 3300,” 1200,” 300,” 700.Kr 5500,Kr 3325.Kr2175.-

Vi har på lager 2 stk. el. halsbånd til en samlet verdi på ca. kr. 6.000,- og 50 stk. bevis à kr. 6,-.
Bjørn Rustestuen har eget bånd.
Aktivitetsplan
Komiteen tar sikte på å starte aktiviteten midt i juli, og instruktørene vil dele klubbens område mellom
seg som tidligere.
Vi vil bekjentgjøre aktiviteten i Elghundnytt no. 2 som kommer ut først på sommeren.
Priser:
Medlemmer:
Første gangs test:
Re-test:
Ikke medlemmer:
Første gangs test:
Re-test:

kr 200,00
” 100,00
” 300,00
” 150,00

Godtgjørelse til instruktør: kr 200,- pr kveld.
BUDSJETT.
Inntekter
Førsteg.-test medlemmer
Re-test
----- ” -----

10 hunder à kr 200,10 ”
” ” 100,-
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Kr 2.000,” 1.000,-

Førsteg. test ikkemedlemmer
Re-test
--”-Sum inntekter

5 ”
10 -”-

” ”
” ”

300,150,-

”. 1.500,” 1.500,Kr. 6.000,-

Utgifter.
Instruktør 10 kvelder à kr 200,- ............................……………………………………Kr. 2.000,Godtgjørelse Rustestuen eget halsbånd
Kr 500.Resultat.....................................................................................................….......Kr. 3.5000,-

Aust-Torpa 31.12.2016.

Ole Randen.

Årsmelding fra jaktprøvekomiteen
Komiteen består av: Finn Øksne, Børre Mathias Lilleengen, Agnar Elton, Olav Jørstad, Rune
Nybakke, Henning Ringen og leder Per Egge.
Vi arrangerte blodsporprøve den 14.08.16 med hovedkvarter i Torpa
Dette ble et meget vellykket arrangement. Det stilte 8 hunder, 7 av disse gikk til premie!!
Prøvens beste ble Nord Uch, Nord VCH Redadick Racing Rascal
VI GRATULERER !!
Vi fikk 2 nye championer i høst NJCH Heika Heat, eier Henning Ringen og NUCH Karpaasin
Konsta, eier Rune Nybakke.
VI GRATULERER !!
Prøvens beste på 1 dags sep. løshundprøve ble Barak, eier Einar M. Dyste med hele 97 p.
VI GRATULERER!!
For komiteen Per Egge
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Saker til RS 2017
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RS-Sak Jaktprøveregler Elghund-løshund fra 1/1 2017
RS 2016 fattet et enstemmig vedtak, som lyder:
1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme
vekttall og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et
minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles
Nordisk database.
2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres
også for prøvesesongen 2016.
3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal
gjelde fra fra og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av
dette på RS 2020.
4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan: a. Regionale
dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både på regelverk
og dataløsninger.
b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016
c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016
d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016
e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket.
Forbundsstyret ga løshundkomiteen i oppdrag å høre områdeklubbene på reglene,
fellesbestemmelser og skogskort, det innkom svar fra 10 områdeklubber innen fristen.
Løshundkomieen fremmet sitt forslag til forbundsstyret, som vedtok de fremlagte forslag som
sitt forslag til RS på Jaktprøveregler Elghund-Løshund.
Etter forbundsstyret sitt møte, fremkom det fra NKK at regler som skal være gjeldene fra 1/1
2017 må være innsendt NKK før 1/1 2017. Forbundsstyret har hatt løpende kontakt med
NKK på saken, dette pr. mail og tlf.
Mail mellom NEKF og NKK: ---- Hilde Engeland skrev ---Om jeg forstår problemstillingen riktig ønsker dere at regelverket skal gjelde fra 1.1.17, men
at det formelt godkjennes med eventuelle små justeringer ved NEKF RS i april/mai?
Om dette er riktig forståelse ser ikke NKK noen problem med dette. Vi bemerker imidlertid at
regelverket etter eventuelle justeringer etter RS 17 vil låse regelverket for 5 år. 2
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Hilde Engeland Advokat MNA - Aktivitetsavdelingen mobil: 90041404, epost:Hilde.Engeland@nkk.no

Fra: Jostein Dahle [mailto:jdahle@vktv.no] Sendt: fredag 16. desember 2016 09.01 Til:
Hilde Engeland <Hilde.Engeland@nkk.no> Emne: Behandling av Jaktprøveregler Elghundløshund Viktighet: Høy

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ønsker en avklaring på behandling av
Jaktprøveregler Elghund - løshund, håper at NKK kan hjelpe oss med en avklaring på
noen spørsmål angående saken. Under ligger en beskrivelse på hvordan saken er
behandlet hos NEKF, herunder avklaringsmøte med NKK på saken.
- Norske Elghundklubbers Forbund(NEKF) er klar over at virkning for endringer i både
jaktprøver, championatregler osv først blir iverksatt pr 1.januar året etter vårt RS som altså er
i april/mai.
- Siden gjeldende jaktprøveregler for løshund har virkning til 31.12.16, så var også planen til
NEKF at RS 2016 skulle behandle eventuelle endringer, men:
· Vi har et Nordisk samarbeid med Sverige og Finland. I dette samarbeidet inngår felles
Nordiske jaktprøveregler. Dette betyr at reglene skal være så like som mulig, men tillater
små nasjonale ulikheter.
· Utover våren 2016 var det svært usikkert om Sverige ville gå inn for Nordiske regler ( før
dette var det bare Norge og Finland som hadde like regler )
· Helga før NEKF sitt RS ble denne saken behandlet på «Årsstämman» i Sverige (SÄK). Her
ble det flertall for å ta i bruk Nordiske regler fra prøvesesongen 2017 Dette var et historisk
vedtak. Hele Norden var samlet om samme reglene, noe som igjen la grunnlaget for felles
Nordisk avlsdatabase. Vi deler jo de samme hundepopulasjonene, og ingen ting er mer
naturlig enn at vi har felles prøveregler og dermed kan utvikle rasene i fellesskap.
· Sverige tar altså i bruk disse reglene fra prøvesesongen 2017, og Finland gjennomfører
også en evaluering og justerte regler vil gjelde fra 2017.
· Det er dermed svært ønskelig at alle landene synkroniserer virkningstidene, og at reglene
blir låst for 5 år av gangen. 3 - Siden det var så store usikkerheter med hvilken retning
Sverige ville ta, og også hvor mye de enkelte land kunne endre reglene, så var det et stort
ønske om å avvente en realitetsbehandling av reglene på vårt kommende RS-16. Vi hadde
heller ikke hatt mulighet til å kjøre en formell saksbehandling og formell høringsrunde, siden
det var så mange usikre momenter.
- Med dette som bakgrunn tok NEKF med seg denne saken til NKK i møte 25. april 2016.
Dette var et møte der flere andre saker var både forberedt og varslet for NKK. Det ble blant
annet snakket om instruks for føring av mislykket 2-dagers prøve, prosesser for
implementeringer av våre RS-vedtak, leveranser av kopidata til Nordisk database og 2016
versjonen av NPP ( vårt registreringssystem for jaktprøver). Men det ble også tatt opp
spørsmålet rundt virkningstid for jaktprøvereglene. NEKF la frem saken med argumentasjon
som over her, og ønsket å fa en tilbakemelding på om vi kunne vedta justeringer i
jaktprøvereglene på vårt RS i 2017, og at de kunne være gjeldene fra prøvesesongen 2017,
altså 1. september. Da ville vi være synkronisert med Sverige og Finland, og ikke minst, vi
kunne foreta en forsvarlig høringsrunde og saksbehandling. Svaret vi fikk på dette var at
NKK ikke så noe problem med dette, bare vi ikke kom med store endringer som gjorde at
datasystemer (DogWeb) måtte foreta store omlegginger. Fra NEKF møtte Eivind Haugseth,
Bjørn Ivar Krabbesund, Kjell Kruke og Kjell Arild Haugen. Fra NKK møte Marianne Ono
Njøten, Eva Pedersen, Elisabeth Jangås og Lisa Maria Rohrich.
- Med dette som bakgrunn gjorde RS 2016 noen dager senere et generelt vedtak om
løshundreglene som innbefatter hvor mye som kan endres, og hvordan prosessen videre
skulle legges opp. Se vedlagt RS-vedtak !
- NEKF har kjørt løpet etter dette RS-vedtaket. Høringsrunde er foretatt og vår fagkomite har
laget et forslag som nå er vedtatt av Forbundsstyre. Etter våre vedtekter skal nå denne
saken sendes ut som en RS-sak til våre områdeklubber før 31.12.16 Dette vil da bli endelig
vedtatt på RS i slutten av april 2017, og reglene vil trå i kraft fra prøvesesongen 2017.
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- NEKF har altså kjørt en grundig prosess i god tro om at justerte regler kan både behandles
og tas i bruk fra 2017. Vi kunne altså behandlet reglene i 2016, men på grunnlag av
tilbakemelding fra NKK valgte vi å kjøre en grundig og formell prosess på dette.

Vedtak fra NEKF RS 2016:
Sak 11.15.16
1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme
vekttall og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et
minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles
Nordisk database.
2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres
også for prøvesesongen 2016.
3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal
gjelde fra fra og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av
dette på RS 2020.
4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan:
a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både
på regelverk og dataløsninger.
b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016
c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016
d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016
e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket.

ENSTEMMIG VEDTATT
Norske Elghundklubbers Forbund ser for seg 2 ulike måter å få revidert sin jaktprøveregler Løshund
behandlet på:
1. Forbundsstyret oversender reglene slik de nå er vedtatt til NKK som gjeldende regler fra
01.01.17 Det er ikke foretatt noen vesentlige endringer fra de som gjelder i 2016, det er kun
foretatt små justeringer og en del konkretiseringer slik at det skal bli færre feiltolkinger. Disse
justeringer/konkretiseringer er etter høringssvar fra våre områdeklubber.
Prøvereglene behandles av NKK, med forbehold om godkjennelse av NEKF RS 2017.
2. NEKF behandler formelt regelverket på sitt RS i april 2017. Eventuelle små endringer blir
rettet opp i regelverket før dette endelig stadfestes i NKK. Trykking av regelhefter mm. kan
starte opp da disse små eventuelle endringene er innarbeidet i regelverket.
mvh.
Norske Elghundklubbers Forbund
v/Jostein Dahle
På bakgrunn av dette har forbundsstyret i samråd med RS-ordfører sendt inn Jaktprøveregler Elghundløshund til NKK, eventuelle endringer og justeringer som måtte vedtas på RS sendes NKK umidelbart
etter avholdt RS i NEKF.

Forbundsstyrets Vedtak i FS.sak 105/16:
Justert innstilling på jaktprøveregler fra løshundkomiteen vedtas og oversendes RS 2017 for
behandling. Vedtatte regler trer i kraft fra ny prøvesesong høsten 2017.
Vedtatte regler 2017 kan ikke endres før RS 2020. Det kan unntaksvis fremmes endringer
dersom det nordiske samarbeide tilsier dette. Slik endring skal uansett vedtas på RS.
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Vestoppland Elghundklubb innspill
løshundregler 2016
Våre innspill står i kursiv skrift.
RS 2016 FATTET FØLGENDE ENSTEMMIGE VEDTAK
1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme vekttall
og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et minimum felles
grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles Nordisk database.
2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres også for
prøvesesongen 2016.
3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde fra og
med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av dette på RS 2020.
4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan:
a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både
på regelverk og dataløsninger.
b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016
c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016
d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016
e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket.

Saksutredning:
Med RS-vedtaket som bakgrunn skal områdeklubbene gis mulighet til å komme med innspill
og forslag til endringer på gjeldende regelverk. Forbundsstyret har delegert oppgaven på dette
til Løshundkomiteen, men skal fatt vedtak til innstilling i saken i desember 2016. Saken
sendes da ut til områdeklubbene for behandling i deres organer.
Med utgangspunkt i ønsket om en felles Nordisk database og dermed felles jaktprøveregler
som grunnlag, sier det seg selv at det enkelte land ikke kan endre på reglene akkurat slik de
vil. Da vil det naturligvis ende opp i 3 vidt forskjellige jaktprøveregler etter ganske kort tid.
Det har vært et sterkt ønske fra Norge (og også fra Finland) at Sverige ikke bare skal være en
passiv deltaker i det Nordiske samarbeidet, men også delta aktivt. Da er det særdeles viktig at
vi har en felles plattform hva gjelder jaktprøveregler.
Slik utviklingen nå har gått, så vil denne «felles plattformen» være basert på følgende
kriterier:
- Jaktprøveregler med 10 moment som alle omhandler prøving av de samme
egenskapene, og det er sterkt ønskelig med like vekttall.
- GPS kan brukes for å styrke bedømmingen.
- Noen språklige tilpasninger og nasjonale justeringer innen enkelte moment tillates.
- Det enkelte land står noe friere til å ha tilpasninger på fellesbestemmelsene.
Det er forskjellig prøvekultur og forskjellige topografiske forhold, med stor variasjon i
elgbestand og innslag av rovdyr. Det vil derfor være naturlig at fellesbestemmelser kan være
noe forskjellig fra land til land.
Sverige har på sin «Årsstämma» våren 2016 vedtatt at Sverige skal ta i bruk felles Nordiske
prøveregler fra høsten 2017. Sverige har i den forbindelse også vedtatt regelverket slik de vil
bruke det. Dette regelverket, med noen små forskjeller fra Norge/Finland er godkjent av
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styringsgruppa i Nordisk Elghundunion (NÄU) som likt nok til å kunne defineres som felles
Nordisk regelverk.
Releverket som skal brukes i Sverige kan leses på Svenska Älghundklubbens hjemmeside.
Det er i hovedsak i moment nr. 10 som det er små reelle forskjeller. Det er uansett innenfor
kravet om at det er de samme egenskapene som blir vurdert i hvert moment. At det er noen
små forskjeller må tilskrives noen forskjeller i kultur og historikk. Men formålet med
jaktprøver er jo å styrke avlsmaterialet for våre elghunder, og dette blir ivaretatt selv om
deltakerlandene har noen små ulikheter i sitt regelverk.
Hva kan endres?
I tråd med tidligere vedtak, og føringer, så vil Løshundkomiteen foreta en språklig
gjennomgang av både fellesbestemmelser, regelverk og skogskort. Dette vil bli innarbeidet i
forslaget som blir lagt frem på RS-17. Her vil også gjeldende presiseringer bli innarbeidet.
I utgangspunktet kan områdeklubbene, innenfor rammen av punkt 1 i RS-16 vedtaket, komme
med forslag på de fleste punkter, men FS ber spesielt om innspill på følgende punkter:
Skogskortet
Det blir gjort noen språklige justeringer på skogskortet.
- Bør det også foretas en forenkling av antall rubrikker på skogskortet?
Punkt M, arbeidsvei, brukes ikke i bedømmingen, og bør strykes.
Punkt Å, Elgtetthet på området, stk pr 1000 mål, er umulig å anslå, det må greie seg
at vi anslår elgtettheten under Punkt Y, Elgtetthet, 1..3.
- Punkt D: prøvegruppens forflytning – strykes
- Punkt R: skuddsjanse = elgkontakt - stryke skuddsjanse
- Andre kommentarer til skogskortet?
- Vi forutsetter at det ryddes opp i språkbruk og forklaring på skogskortet slik FS selv
har informert om.
Fellesbestemmelsene
Etiske retningslinjer og ordningen med «mislykket 2-dags prøve» vil bli innarbeidet i
fellesbestemmelsene. Det vil også bli en «opprydding» i diverse begrep, bla
Arbeidstid/Elgarbeidstid og definisjon av orden «avstand».
Prøvedagen er oppdelt i inntil 6 timers søkstid, 5 timers Elgarbeidstid og annen prøvetid
(kobling så fort som mulig).
- Prøven skal avbrytes etter 1 time dersom hunden ikke har søk. Er det nødvendig med 6
timers søkstid? Nei vi mener søkstiden kan settes til 5 timer.
- Fungerer ”5-timers-regelen” slik som tiltenkt?
- Den fungerer ikke slik som tiltenkt, vi ønsker en til minimum 6 timer. (elgarbeidstid)
- Det er kun poengsum som avgjør premiegrad. Sverige setter krav til lostid. Bør Norge
gjøre det samme?
- Ja det bør det. Vi ønsker 10 poeng 90 min. og 9 poeng på 60 min.
Og i tillegg bør det stilles krav til minimuspoeng i moment 1, søk, minimum 6 poeng
for å få 1.premie.
M1 Søk
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Gjeldende presiseringer sier at søksturen som fører til uttak ikke skal telle med i
gjennomsnittsberegningen. Unntaket er når uttaket skjer på den andre søksturen, da kan denne
tas med i vurderingen dersom dette kommer hunden til gode.
Det skal tas hensyn til både tilbakelagt løpsstrekning og avstand til prøvegruppen jfr. tabell.
Ved uttak på første søksturen (6-7-8 poeng), gjelder tilbakelagt løpsstrekning.
Minutter skal kun legges til grunn dersom det ikke brukes peiler.
Vi ønsker minimum 6 poeng som krav i moment 1 søk for å få en 1. pr.
M3 Evne til å stille elg i uttaket
Gjeldende regler gir hunden 10 poeng ved 60 minutters los i uttaksområdet. Sverige har
bestemt at de skal gi 10 poeng ved 90 minutter og 9 poeng ved 60 minutter.
- Bør Norge følge Sverige her? Ja.
- Bør regelen om at uttaksområdet kan defineres innenfor en forflytning på 500 meter
konkretiseres? Vi mener 300m max tillatte forflytning og terreng må beskrives for å få
godkjent maks 500m. Vi ønsker at det må presises i skogsprotokollen hvordan
terrenget er i uttaksområdet. Åpnet/skog
M5 Påhengelighet
Gjeldende presiseringer (og praksis i Finland), sier at påhengeligheten fra alle dagens loser
(forskjellige dyregrupper) skal legges sammen for å danne grunnlag for poengsum.
- Bør dette fortsatt være gjeldende, eller skal den beste losen ? (påhengeligheten)
gjelde?
- Vi ønsker poeng settes etter den beste/lengste turen.
M6 Evne til å stille støkt elg
Hvis prøvegruppen søkker hardt ved første støkking uforskyldt skal ikke hunden straffes for
dette.
Andre innspill:
Los på hjort er interesser for annet vilt. Hund dømmes ikke likestilt som på elg.
Los etter mørkets frembrudd tillates ikke.
Vinterprøver avvikles.
Vi ønsker at reglene står fast i 4 år og at områdeklubbene får igjen Løshund komiteens
forslag til RS til gjennomlesing og evt. uttalelse før saken forberedes og legges frem for RS.
Fremdrift
I følge RS-16 skulle områdeklubbene levere sine høringer innen 30. september 2016. FS er
kommet til at det viktigste her er at områdeklubbene får mest mulig tid til å komme med
innspill. Så må løshund komiteen og FS bruke noe kortere tid på sine saksforberedelser. Det
er derfor bestemt at områdeklubbene har frist til 1. desember for å komme med sine innspill.
Løshund komiteen ber med dette om at områdeklubbene kommer med sine innspill til
eventuelle endringer i jaktprøvereglene for løshund innen 1.desember 2016.
FS ber om kortfattede innspill kun på de punktene som områdeklubbene mener at bør
endres.
Høringssvarene sendes Løshund komiteen ved forbundssekretæren.
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RS-valg 2017
VALG
FORBUNDSSTYRET:
Leder 1 år

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

Follo og Østfold EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
FORBUNDSSTYRET:
Nestleder 2 år

KANDIDATER

Knut J. Herland

Kjell Kruke
Gudbrandsdal Elghundklubb

På valg 2017
gjenvalg.
VALG

Tar ikke
FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORBUNDSSTYRET:
Styremedlem 2 år

Jostein Dahle
Nord Trøndelag EHK
Ikkje på valg 2017
VALG
FORBUNDSSTYRET:
Styremedlem 2 år

Eivind Haugseth
Østerdal Elghundklubb
Ikke på valg 2017
VALG
FORBUNDSSTYRET:
Styremedlem (1 år rest)

Helge Jakobsen
Troms EHK

På valg 2017
gjenvalg.
VALG

Tar

FORBUNDSSTYRET:
1. varamedlem 1 år

Marius Olaussen
Hedmark EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
FORBUNDSSTYRET:
2. varamedlem 1 år

KANDIDATER

Cato Flatner
Oslo Område EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:

1 medlem 1 år
Per Egge
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KANDIDATER

Vestoppland EHK
På valg 2017 Tar ikke gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
1 medlem 2 år

KANDIDATER

Per Arve Amundsen
Finnmark EHK

Ikke på valg 2017
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Johan Stokkeland
Ikke på valg 2017
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:

KANDIDATER

KANDIDATER

1 varamedlem 1 år
Jan Arne Berdal
Sør-Trøndelag EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
LOV- OG KONTROLLKOMITÉEN:
Leder 1 år
Johan Stokkeland
Follo og Østfold EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Ivar Tørresdal
Østerdal Elghundklubb
På valg 2017/Kan ikke gjenvelges
VALG
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 2 år
Bjørn Ivar Krabbesund
Aust Agder EHK
Ikke på valg (på valg 2018)
VALG
VALGKOMITÉEN:
1 medlem 3 år
Ole Anders Stenby
Oslo Område EHK
Ikkje på valg (på valg 2019)
VALG
VALGKOMITÉEN:
1 varamedlem 1 år

KANDIDATER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

FORSLAGSTILLER

KANDIDATER
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Ole Agnar Nordmo
Troms EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
REVISOR: PÅ VALG
Revisor for 1 år
Carsten Bakke
Tar gjenvalg.
Oslo Område EHK
Jon Strand
Tar gjenvalg.
Nord Trøndelag EHK
VALG
FORSLAGSTILLER
RS-ORDFØRER:
RS-ordfører for 2016/2017
Ivar Horrigmo
Telemark EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER
RS-VISEORDFØRER:
RS-viseordfører for 2016/2017
Frank Christiansen
Nord Trøndelag EHK
På valg 2017
Tar gjenvalg.
gjenvalg.
VALG
FORSLAGSTILLER

KANDIDATER

KANDIDATER

KANDIDATER

KANDIDATER

REPRESENTANTER TIL NKKs
REPRESENTANTSKAPSMØTE
FS får myndighet til å utpeke delegater 2016:
VALG
FORSLAGSTILLER
KANDIDATER
STYRETS HONORARER I 2016:
Valgkomitéen foreslår:
Leder: Kr. 10.000,- : vedtatt
Nestleder: Kr. 5.000,- : vedtatt
I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1.500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av Forbundsstyret. Vedtatt
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Ettersøk Videregående kurs
Vestoppland Elghundklubb og SKOGKURS, 5. -6. mai
2017 på Revhiholen skytebane – Gjøvik
Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
gjeldende fra 1.4.2016. I instruks A3, pkt. 6 kreves det at godkjente ettersøksekvipasjer må
benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjortevilt. Disse må også nå ha gjennomført og bestått
kurset «Ettersøk videregående» For det personell som har skriftlig avtale med kommunen er
det satt en utsatt frist til 1.4.2018.
Ettersøk Videregående er et todelt kurs hvor deltageren selv skal gjennomføre del 1 del med
påfølgende elektronisk eksamen på egen PC. Dette e-lærings kurset finnes på
Miljødirektoratets hjemmesider. https://www.trainingportal.no/mintra/p/miljodirektoratet
Del 2 er en praktisk/teoretisk utedag på 8 timer hvor også trening i å skyte avlivingsskudd
med eget jaktgevær er innlagt.
Veimyndighetene har også nå gjentatt sitt lovverk om at alle som oppholder seg eller jobber
på offentlig vei må avlegge et «Arbeidsvarslingskurs» og dette gjelder ettersøksjegere og
personell som jobber med fallvilt på og ved offentlig vei.
Norsk Kennel Klubb og Skogkurs har inngått en avtale med Transportkompetanse AS som er
godkjent av Veidirektoratet for å avholde Arbeidsvarslingskurs 1 som er aktuelt for ettersøkog fallviltarbeid. Dette kurset er vilt tilpasset for ettersøk personell slik at kurset blir mer
«matnyttig» for deltagerne.
Det er full anledning til å ta Arbeidsvarslingskurs 1, selv om man ikke skal ta Ettersøk
Videregående kurset.
Del 2 av kurset er obligatorisk og vil foregå på Revhiholen skytebane, hvor det skal skytes
avlivningsskudd på dyrefigurer med eget våpen. I tillegg blir det praktiske øvelser i
skuddplassundersøkelser, trafikk ettersøk m.m.
Miljødirektoratet har satt krav om at kursdeltagerne må ha ført hund til godkjente
ettersøksprøver (fersk- og blodspor) og være innført i ettersøksregisteret samt jegerregisteret
før del 2 kan påbegynnes. Dette må dokumenteres av kursdeltagerne ved fremmøte. I tillegg
må en ha gjennomført e-læringsdelen og ta med utskrift om at prøven er bestått.
Kursholdere: Dagh Bakka og Per Egge

20

Program
Fredag 5. mai. 08.30 Kaffe og oppmøte på Klubbhuset Gjøvik og Brusveen, Revhiholen
09.00 Arbeidsvarslingskurs 1. Transportkompetanse AS.
Kurset er videreutviklet med henblikk på viltulykkearbeid.
Spesielt tre temaer er vektlagt:
-

Sporsøk med eller uten hund langs vei.

-

Avliving og innhenting av dødt vilt ved vei.

-

Vilt innenfor viltgjerde.

Kurset er godkjent av Veidirektoratet som et Arbeidsvarslingskurs 1.

12.00 Lunsj
13.00 Arbeidsvarslingskurs 1. Transportkompetanse AS.

15.00 Informasjon
-

Ettersøk Videregående del 1, som tas hjemme.

-

Ettersøk Videregående del 2, som foregår lørdag 6. mai på Revhiholen Skytebane

15.15 Avslutning
Lørdag 6. mai. 08.30 Kaffe og oppmøte på Klubbhuset Gjøvik og Brusveen, Revhiholen
09.00 Ettersøk Videregående del 2.
Avlivingskuddet, teori.

09.30 Ettersøk Videregående del 2, Revhiholen Skytebane
Avlivingsskuddet. Avlivningsskudd mot dyrefigurer. Egne våpen + 20 patroner.
Skuddplass, konstruert. Øvelser og erfaringsutveksling.

12.30 Lunsj
13.30 Ettersøk Videregående del 2, Revhiholen skytebane
Viltpåkjørsel og skuddplassundersøkelser. Praktiske øvelser.
Ettersøk og trafikk

Demonstrasjon og øvelser.

17.00. Avslutning

21

Priser
Arbeidsvarslingskurs 1
Ettersøk videregående» del 2

kr 1.800,kr 1.400,-.

Konto nr: 2050 04 32870 merkes «ettersøk»
I prisene inngår bevertning, kursmateriell og kursbevis.
For ytterlig informasjon og påmelding (påmeldingsfrist 15. april) ta kontakt
med:
Bente Rønningen tlf. 97671837
Påmelding på e-post: bente.ronningen@delta.no
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Resultater fra separatprøvene

23

Avsender:
Vestoppland Elghundklubb
Gjøviklinna 1641
2862 Fluberg

VESTOPPLAND
ELGHUNDKLUBB
Vestoppland Elghundklubb - Utstilling Lena den 2. april 2017
Utstilling begynner kl:10.00 på Felleskjøpet s plass i Lena sentrum – Østre Toten kommune
Dommere:
Arild Berget
raser: Jämthund + øvrige elghund raser, norrbottenspets og Finsk Spets + eventuelt en junior
klasse NEG
Bjørn Bjerketvedt
raser: Norsk elghund grå – minus eventuelt en junior klasse NEG
Bente Rønningen dømmer valper gruppe 5
Det stas forbehold om dommerending
Kontaktperson: Henning Ringen, tlf: 916 56 608 – e-post: heringen@bbnett.no
Påmelding:
-web kr. 375,- frist: 20.03.17
- manuell kr. 410,- frist: 20.03.17
Valpeshow kr: 200,- påmelding fra kr: 10.00-11.00
Innbetales til konto: Konto 2050 04 32854 merkes med hundens reg.nr og navn
Påmelding etter frist + kr. 50,-
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