3.12.14

Arbeidsutvalget «Championatutvalget» nedsatt av Representantskapet 2013
fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2015:

RS-Sak: Championatreglene, innstilling fra arbeidsutvalget / FS sin behandling
Etter ønske fra RS nedsatte FS et utvalg som skulle gjennomgå eksisterende jaktchampionkrav og
komme med eventuelle forslag til endinger. Utvalget har oversendt til FS nedenstående
utredning av saken, som på dette grunnlaget fremmer utvalget følgende;
Forslag til RS 2015:
1. Kravet for jaktchampionat for løshund endres slik at kravet heretter skal være:
- Fire stk – 4 – 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med
norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene.
-

Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk i samtlige prøver som ligger til grunn for
championatet.

-

De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå.

2. Kravet for jaktchampionat for bandhund endres slik at kravet heretter skal være:
- Fire stk – 4 – 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med
norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene.
- Det stilles ikke lenger krav om at en 1.premie må være tatt på en samla prøve
- Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong
- De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå.

Forbundsstyret drøftet saken på sitt møte 3/12-14, og gjorde da følgende tilrådinger til RS:
Jaktchampionat Bandhund
Flertallsforslag FS:
1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong.
2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå.
Mindretallsforslag FS:
1.Kravet om 2-dagers prøve tas bort og erstattes med krav om 4-fire endagsprøver.
2.Kravet om samlet prøve fjernes
Jaktchampionat Løshund
Flertallsforslag FS
1. Championatkravene opprettholdes som nå
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2. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i
tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene.
Mindretallsforslag:
1. Kravet om 2-dagers prøve tas bort og erstattes med krav om 4-fire endagsprøver.
2. Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk på samtlige prøver som ligger til grunn for
championatet.
3. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i
tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene.

Saksutredning fra arbeidsgruppa:
På grunnlag av diverse RS-saker i RS 2013, som alle omhandlet championatreglene, så ble
det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på dette og komme med et omforent forslag
som igjen skulle opp på RS. Det har vært 2 møter i arbeidsgruppa, og sammensetningen i
gruppa ble endret ut fra at det var nye representanter både i forbundsstyret og i
områdeklubbene.
Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte 11. november 2014, og de som møtte er enig i
følgende omforente forslag som skal oversendes Forbundsstyret som igjen lager sak til RS
2015. Et medlem i arbeidsgruppa, som ikke var til stede på møtet har sendt sine
kommentarer/forslag som følger denne saken.
Gruppa flertall er enige på følgende punkter når det gjelder Norsk Jaktchampionat:
Vurderinger:
1. Det må være like championatregler for både bandhund og løshund.
2. Kravet om samlet prøve tas bort fra championatreglene, men den enkelte klubb
oppfordres likevel til å arrangere samla jaktprøver.
3. Kravet om minst 2stk «Very Good» på utstilling for å bli jaktchampion opprettholdes
som i dag. Implisitt at de må tas etter at hunden har fylt 15 mnd. Arbeidsgruppa
oppfordrer Forbundsstyret til å be Sverige og Finland stramme inn på disse reglene, i alle
fall for de rasene som Norge har ansvar for (NEG og NES)
4. Jaktchampionatet skal kunne tas i en prøvesesong for begge prøveformer.
5. Arbeidsutvalget har drøftet kravet om 2-dagers jaktprøve for å bli jaktchampion.
a. Vi mener at et jaktchampionat skal henge høyt og ønsker å synliggjøre dette i
kravet.
b. Kravet til jaktchampionat må gjenspeile avlsmessige målsettinger. Vi kan ikke
se at en 2-dagers prøve tilfører avlen noen vesentlig verdi. Vi ser også behovet for
å få gode og lovende hunder raskt i avl, og et krav om 2-dagers prøve kan være
begrensende her. All erfaring viser også at det er like mye stor ressursbruk
(økonomisk og tidsbruk) og tilfeldigheter(flaks og uflaks) som er avgjørende for å
lykkes i en 2-dagers prøve. Argumentet om at hunden må tåle 2 dager på skogen
kan like godt slå begge veier. Her er det like mye kondisjon og hundeførers
Side 2 av 3

utholdenhet som blir satt på prøve. Og arbeidsutvalget kan altså ikke se at dette
gagner avlsmessig fremgang.
c. Slik arbeidsgruppa ser det, så er kravet om en 2-dagers prøve et nåløye som
reduserer rekruttering både på hunde- og hundefører-siden.
d. Kravet om 2-dagers prøve kan også diskvalifisere hunder som har særdeles stor
jaktlyst. Dette er ofte hunder som har stor avlsmessig verdi.
e. Løshund: Søk er beviselig en sterk arvbar egenskap, og en avgjørende egenskap
i praktisk jakt. En verdig jaktchampion bør kunne vise at den har gode egenskaper
i søk.
f. Bandhund: I jaktprøvereglene for bandhund er det allerede ivaretatt en
minimumspoengsum (7 poeng) i alle moment for å oppnå 1. premie på jaktprøve.
g. Norge kan ikke endre jaktprøvereglene for løshund uten samtykke fra de andre
nordiske land, men vi kan sette krav til vårt jaktchampionat.
6. På bakgrunn av vurderingene i punkt 5, vil arbeidsgruppa foreslå følgende krav når det
gjelder jaktprøver:
a. Begge jaktformer: Fire stk – 4 – 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta
prøver tatt i Norge med norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige
dommere på alle prøvene. En av prøvene skal være tatt mellom 1.august og
23.desember (30/11 før)
b. Løshund: Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk i samtlige prøver som
ligger til grunn for championatet.
c. Bandhund: Kun en av prøvene som ligger til grunn for championatet kan være
gått på snø.
d. Svenske og Finske jaktchampioner må ta en 1. premie med minst 5 poeng i søk
(løshund) for å oppnå tittelen NJCH
7. Nordisk tilnærming:
Arbeidsgruppa vil anbefale forbundsstyret, gjennom arbeidet i NÄU å vurdere å innføre en
2-dagers eliteprøve som grunnlag for å bli Nordisk Jaktchampion. Dette forutsetter
selvsagt enighet landene mellom.
8. Alle endringer i denne saken innarbeides i lovverket som gjeldende championatregler

Mindretall i gruppa, Stian Aune har følgende kommentarer/forslag:
Punkt 1: kommenterer jeg ikke da det foreligger RS- vedtak på saken
punkt 2: I forhold til samlaprøver vil jeg ha gjeninnført samlaprøva til championat for
løshund, likeledes vil medlemmer i min klubb beholde sin samlaprøve for bandhund.
begrunnelse er att på en samlet prøve får vi tatt vekk en del som har med miljøfaktor å
gjøre, som vil si like forhold, både når det gjelder årstid, været og føreforhold, samt att vi
får trukket dommere og prøveterreng. Dommermøte etter samlaprøve er vår beste
utdanningsarena med tanke på både ferske og gamle dommere.
Punkt 3: jeg syns det er unaturlig att vi skal ha strengere utstillingskrav til
jaktchampionatet enn våre naboer har.
Punkt 5b: Vår klubb har ett enstemmig årsmøtevedtak att vi skal beholde 2-dagersprøva.
Hvor tar vi feil? Vi kan ikke se annet enn att 2-dagersprøven har gitt bedre avlsfremgang.
Punkt 6a: foreslår att en av de fire prøvene må tas på samlaprøve (1- dagers).
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Punkt 6b: ei av prøvene må ha oppfylt kravet 8 i søk. dette for att 6 poeng i dagens
regelverk ikke stiller store nok krav til søk. f.eks. trenger hunden ikke å ut mere enn 100m,
finner så elg å får 6 i søk.
(Tillegg: I tråd med Stian Aunes kommentar til punkt 6b, så har en av medlemmene i
arbeidsgruppa luftet tanken om at det skal være et krav at hunden ikke kan ha uttak på
første søksturen på alle 4 prøvene. Minst en prøve må ha enten ha flere søksturer, eller
uttak på første søksturen etter minst 800 meter).

Med hilsen
Norske Elghundklubbers Forbund

Kjell Arild Haugen
Leder

Arild Visdal
Forbundssekretær
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