3. desember 2015

Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret

Fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2016:
RS-SAK EVALUERING AV LØSHUNDREGLENE
I RS sak nr 11.3.12 ble det gjort følgende vedtak vedrørende de fremlagte Nordiske
jaktprøvereglene:
«NKK`s jaktprøveregler for elghunder, løshund, vedtas i den form de nå foreligger. Reglene
implementeres fra og med prøvesesongen 2013»
Videre ble det i RS sak 11.10.14 gjort følgende vedtak:
«NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghund union med målsetting om å lage en
felles avlsdatabase som integreres mot respektive lands kennelklubbers databaser. Valg av
database bør være baser på tidligere utarbeidede og utprøvde løsninger, og innenfor
økonomisk forsvarlige rammer»
I forkant av RS-13 hadde regelutkastet vært på høring hos områdeklubbene i flere etapper.
Norge har nå dømt etter disse reglene i 3 sesonger. Finland har brukt reglene i 4 sesonger.
Sverige var med på å utforme reglene og gikk i utgangspunktet inn for å ta reglene i bruk,
men på grunn av formalfeil ble reglene ikke implementert i den Svenske Kennelkubben. Etter
dette har Sverige dømt etter sine 13- moments regelverk. Svenskene, gjennom Nordisk
Elgunion, jobber nå med å tilpasse sine regler til de Nordiske reglene.

Før jul 2015 foreligger det et utkast som er veldig likt de Nordiske jaktprøvereglene. Utkastet
har 10 moment, alle moment har samme vekttall som de Nordiske, og alle moment omhandler
test av de samme egenskapene. I forhold til de Nordiske reglene er det følgende «ikke helt
uvesentlige» forskjeller:
-

-

Moment 1: Sverige ønsker å dele moment 1 i a) Tempo og b) Søk
Tempo har vekttall 0 og Søk vekttall 1,5. Tabellen er lik de Nordiske reglene unntatt
«Søksturer med snitt over 30 min» som skal gi 5 poeng, og «Uttak første søksturen»
som alltid skal gi 5 poeng.
Moment 3: 10 poeng på 90 minutt og 9 poeng på 60 minutt
Moment 5: Det er påhengeligheten i den beste losen som skal telle. Ikke sammenlagt
på flere loser.
Moment 6: Noe endringer på tekst og krav til ett gjentak mindre.
Moment 10: Sverige ønsker å dele opp momentet i a) Samarbeid (x0,5) og b) Lydighet
(x0,5)
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Mye av innholdet er det samme som i de Nordiske reglene, men blant annet så ønsker
Svenskene at hund som kontakter PG minst 2 ganger etter 90 min los skal ha 10 poeng
i samarbeid. Dette er litt motsatt av det vi ønsker.
-

Premiekrav: 1.premie: minst 90 minutter fast los på samme dyregruppe, 2.premie 60
minutt og 3.premie minst 30 minutt.

Det er altså «svært lite» som skiller det Svenske forslaget fra de Nordiske reglene vi dømmer
etter. Spørsmål er nå hvor stor forskjell som kan aksepteres, men likevel kunne kalles felles
regler. Det som jo er viktig er datagrunnlaget for å kunne foreta granskning og indeksering.
Det Svenske forslaget er allerede innenfor hva datagrunnlag angår.
Reglene vil bli drøftet på møte i NÄU (Nordisk Elghund union) i Sverige i slutten av januar
2016 og da vil også veien videre bli lagt. RS vil selvsagt få en grundig redegjørelse for status i
saken. Om det kommer opp vesentlige endringer i regler og fremdrift vil dette bli ettersendt
områdeklubbene.
På samme møtet i NÄU i januar blir også arbeidet med felles database startet.
Landene i et samarbeid kan ikke vedta justeringer hver for seg. RS har vedtatt å gå inn på
reglene og RS blir nå invitert til å stadfeste prosedyre for endringer av reglene i fremtiden.
I Norge er det Løshund-komiteen som har det daglige arbeid med regelverket. Det er avholdt
møter rundt reglene og innspill fra områdeklubbene må samkjøres slik at Norges ønsker på
eventuelle endringsforslag fremføres i NÄU.
Forslaget som fremmes her er i tråd med den infoen som FS sendte ut på ettervinteren 2015.

FS foreslår at RS gjør følgende
Vedtak:
1. Norske Elghundklubbers Forbund er en del av det Nordiske samarbeidet på elghunder,
herunder tilsluttet felles Nordiske jaktprøveregler for løshund.
2. Evaluering av jaktprøvereglene må på denne bakgrunn skje etter følgende prosedyre:
a. Løshund komitéen innhenter forslag på endringer fra områdeklubbene.
b. Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag og
oversender disse til behandling i Forbundsstyret.
c. Forbundsstyret, gjennom Nordisk Elghund union, jobber for å implementere
endringsforslagene i de felles nordiske jaktprøvereglene.
d. Dersom Forbundsstyret finner det nødvendig bringes endringsforslagene frem for
RS
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Med hilsen
Norske Elghundklubbers Forbund

Kjell Arild Haugen
Leder

Arild Visdal
Forbundssekretær

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter forslaget til FS
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