
 

 

STADGAR FÖR NORDISK ÄLGHUNDSUNION  TILLIKA MÅL –OCH 
VERKAMHETSBESKRIVNING  

Detta dokument ersätter stadgar från april 1998. 
 

1 Ändamål 
Nordisk Älghundunions ändamål är att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och 
exteriört fullgoda rasrena hundar i Norden. 

Finland, Sverige och Norge förvaltar samma hundpopulation för alla våra älghundsraser. 
Huvudmålsättningen med samarbetet kommer därför vara att dokumentera 
bruksegenskaper, samt att detta lägger grunden för framgång i arbetet med avel och hälsa 
för våra hundar. Därutöver bevara den traditionella löshundsjakten såsom den utvecklats 
genom åren.   

2 Verksamhet 
Nordisk Älghundunion skall förverkliga sina syften genom att verka som ett rådgivande organ 
för älghundklubbarna i de Nordiska länderna. 

3 Organisation 
Nordisk Älghundunion utgörs av representanter från Norske Elghundklubbers Forbund, 
Svenska Älghundklubben, Finska Jämt- och Gråhundklubben , Finska Spetsklubben och 
Finska Laika klubben. 

4 Unionsmöte 
Älghundsunionen sammanträder då så erfordras och extra möten kan hållas när något lands 
representanter finner särskilda skäl för detta och då företrädesvis genom online möten. 

5 Styrelsen 
Unionsstyrelsen utgöres av tio (10) ledamöter. 
Tre (3) från Sverige och Tre (3) från Norge och Tre (3) från Finska Jämt- och 
Gråhundsklubben samt en (1) ledamot från Finska Spetsklubben. Resp land disponerar 3 
röster vid val inom unionen. 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
Ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs vid varje möte och har mandatperiod 
fram till nästa möte där eventuellt nya väljs. 
Unionsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott på två (2) ledamöter från vardera land 

 



Arbetsutskott 

- Avelsgrupp  2 personer från varje land 
- Jaktprovsregelgrupp 2 personer från varje land 
- Datagrupp  2 personer från varje land 

6 Rösträtt 
Norge och Sverige har tre röster vardera. Finland disponerar 3 röster för ingående klubbar 
Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande. 

 
7 Styrelsens uppgifter 
Det åligger styrelsen att: 
- vara ett rådgivande organ för älghundklubbarna i de Nordiska länderna. 
- verka för samordning av provregler och bestämmelser samt för ett ökat utbyte mellan 
länderna med en målbild att ha samma provregler 
- arbeta för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda 
rasrena hundar. 

- utarbeta direktiv för landskamper. 

- verka för att fortsatt utveckla avelsutvärderingsinstrument  

- Verka för att ge möjligheter för domare att verka i annat nordiskt land som domare 

 
8 Kostnader 
Det land som kallar till ordinarie unionsmöte eller extra möte står förkostnaderna för mat 
och logi för tre (3) representanter från respektive land. 

Övriga kostnader såsom resa och extra övernattning samt kostnader för eventuellt 
medföljande personer betalar respektive lands älghundklubb. 

9 Nordiska mästerskap 

Vartannat år genomförs NM för löshund. Värdlandet står för kostnader för mat och logi 
medans resor betalas av resp. land för deltagande. Respektive land representeras med 5 
stycken hundar. Därutöver deltar titelförsvararen. Respektive land utarbetar egna 
uttagningsregler för Nordiska mästerskapen 

Om och när Sverige och Finland utvecklat sin domarkompetens så kan NM för band/ledhund 
genomföras och då på år när NM för löshund inte genomförs. 

 

 


