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FS.sak 28.07 Referat-/drøftingssaker 

Møte med SÄK på Røros 
Styrelederen orienterte om møtet som var avholdt mellom SÄK og NEKF. 
SÄK ønsker å etablere et enda tettere samarbeid mellom SÄK og NEKF, dette 
begrunnet i at SÄK er svært skuffet over hvordan finnene forholder seg til 
samarbeid og utvikling av samarbeidet mellom landene. 
Verdensutstillingen i Stockholm 3.-6.7.08 
SÄK ønsker samarbeid mellom NEKF og SÄK vedrørende felles 
stand/presentasjon av elghundrasene under verdensutstillingen i 2008. Det er 
ventet ca. 25.000 hunder til utstillingen. 
Eksteriørdommersamling i SÄK i 2009  
SÄK ønsker representant fra NEKF til å foredra om NES på 
eksteriørdommersamlingen i 2008. Dette ble bekreftet fra NEKF skulle 
etterkommes. 
Mail fra JD etter NKKs RS 28.4.07 
Jakthunddivisjonen ønsket samlet under RS 2007 å nedstemme NKKs HS på 
økonomi som sannsynligvis ville føre til at HS ville trekke seg. NEKF var delt i 
saken og de enkelte delegatene stemte derfor deretter. Dette medførte til at 
Jakthund-divisjonen ikke fikk gjennomslag for sitt forslag. 
Dommersamling, eksteriør 8.-10.2.08 
NEKF gjennomfører eksteriørdommersamling på Gardermoen 8.-10-2.08. 
Fellesmøte mellom Forbundsstyret og avlsutvalget for Jämthund 
Det blir avholdt møte 25.6.07 mellom Forbundsstyret og avlsutvalget for 
Jämthund for å diskutere rammebetingelser for arbeidet videre. 
 
 

FS.sak 29.07 Instruks for avlsutvalg 
Forslaget som foreligger fra Lov- og kontrollkomiteen til instruks for 
avlsutvalg i NEKF sendes ut til avlsutvalgene for kommentarer og innspill med 
tidsfrist satt til 15. august 2007. 
Mrk. Punkt i instruksforslag: 
17.  Felles mal/punkter som skal være med i årsberetningen. 
  Rapport minst 2 ganger pr. år. i Elghunden og nettsiden. 
 

FS.sak 30.07 Korrespondanse i saken omkring omstrukturering av avlsutvalget for 
Svensk Hvit Elghund 
 Styreleder gikk igjennom korrespondanse og innspill som har kommet i 
kjølevannet av at Forbundsstyret besluttet å omstrukturere avlsutvalget for 
Svensk Hvit Elghund. 
Brev fra Troms EHK v/Stein Eriksen av 14.6.07 angående ”Utskifting av 
avlsrådgivere Svensk Hvit Elghundklubb” ble gjennomgått og drøftet. 
Styreleder redegjør i brev for saken overfor Troms EHK. 
 



FS.sak 31.07 Import av hunder uten dokumentasjon som tas inn i avl 
NEKF kan ikke lage og iverksette forbud overfor hundekjøpere om hvilken 
hund/-er de kan kjøpe, importere eller avle på. 
NEKF kan imidlertid gjennom sine avlsutvalg og deres instrukser gi klare råd 
og anbefalinger i hundekjøp og i parringer. 
Det vises for øvrig til NKKs regelverk mht det ovennevnte. 
Styreleder svarer på det innkomne innspillet i saken. 
 

FS.sak 32.07 Bruk av sykdomsskjema 
Sykdomsskjemaet ble vedtatt i FS-sak 13.07 å legges ut på nettet og er derved 
godkjent for bruk i NEKF. 
Forbundssekretæren kontakter Eukanuba for distribusjon av skjemaet til 
veterinærer. 
 

FS.sak 33.07 Utdanning av nye spordommere, fersk-/blodspor 
- hvem kan dømme elgsporprøver ? 
Områdeklubbene tilskrives om at klubbene oppgraderer alle sine autoriserte 
løshunddommere til minst å ha gjennomført 2 fersksporprøver, hvor den ene 
skal være gått til minst 7 poeng. Dette for å kunne dømme elgsporprøver. 
 

FS.sak 34.07 Nordisk Mesterskap for Løshund 
 NEKF vil overfor Nordisk Elghundunion foreslå at når Nordisk Mesterskap for 
Løshund arrangeres av de respektive land, gjelder arrangørlandets 
jaktprøveregler inkl. kravet som regler for championat og CACIT. 
 

FS.sak 35.07 Oppfølging av RS-sakene fra RS 2007 
  RS.sak 11.02 

 Forbundsstyret pålegger Løshundkomiteen å igangsette areidet med revisjon av 
gjeldende prøveregler og senest 30.11.07 legge frem revideringen for 
Forbundsstyret. 
RS.sak 11.07 
Oppfølging i forhold NKK om at prøvesesongen utvides til 31.1. for alle 
klubber for alle prøver. 
RS.sak 11.09 
Forbundsstyret nedsetter følgende utvalg for å utrede saken med frist for 
sluttrapport til Forbundsstyret innen. 30.11.: 

• Styreleder 
• Leder av Lov og Kontrollkomiteen 
• Forbundsekretær 

RS.sak 11.12 
Forbundssekretær følger opp saken mot NKK 
RS.sak 11.13 
Saken avventes til sluttrapporten av spørreundersøkelsen er gjort. 
RS.sak 11.14 
Forbundsstyret vil komme tilbake med lovendringsforslag om at valgkomiteen 
innstiller NEKF sine representanter til NKKs RS. 
Forbundsstyret velger sin representant/-er  til Jakthunddivisjonen. 
 
 
 
 

 
 
 



FS.sak 36.07 Godtgjørelse til tillitsvalgte i 2007 
  Godtgjørelsen til tillitsvalgte for 2007 opprettholdes som for 2006: 
 

  Formann    kr. 8.000,00 
  Nestformann    kr. 4.000,00 
  Styremedlemmer   kr.    300,00 pr. møte pr. dag 
  LKK-formann    kr. 1.000,00 
  Leder avlsutvalg NEG   kr. 3.000,00 
  Regionale avlskontakter NEG kr. 2.000,00 
  Leder avlsutvalg NES   kr. 1.500,00 
  Regionale avlskontakter NES kr. 1.000,00 
  Leder avlsutvalg, andre raser  kr. 1.000,00 
  Regional avlsutvalg, andre raser kr.    500,00 

   Datakoordinator for avlsrådene kr. 3.000,00 
 

Forbundsstyret vil fremme forslag for RS 2008 at valgkomiteen innstiller 
honorar og/-størrelse overfor RS til de tillitsvalgte som velges av RS. De 
tillitsvalgte som er valgt av Forbundsstyret iht. Lover for Norske 
Elghundklubbers Forbund, honoreres etter vedtak i Forbundsstyret. 
 

FS.sak 37.07 Kurs i grunndressur 
NEKF har vært i kontakt med Østlies Hundesenter om avholdelse og 
arrangering av kurs for grunndressur. 
Østlies Hundesenter tilbyr NEKF å gjennomføre nevnte kurs fordelt over 
følgende tidsrom: 
22. – 25.11.07, 24.-27.1.08 og 13.-16.3.08. 
 
Kriterier for å bli tatt opp som elev til kurset: 
Inneha NKKs krav til Trinn 1, grunndressur 
Max. 15 personer 
Områdeklubbene innstiller sine søkere, inntil 3 (dette i tilfellet at det er klubber 
som ikke innstiller). 
Kurselever som består kurset må påregne å drive instruktørvirksomhet i egen 
områdeklubb og i regi av NKK 
Deltagere som består Trinn 1 forventes å ta utdanningen Trinn 2, 
Jakthunddressur. 
 
Søknad sendes fra områdeklubb med dokumentasjon om søkernes 
kvalifikasjoner til NEKF 
 
Finansiering av kurset: 
NEKF vil dekke 1/3 av kursavgift (kurs, kost og losji) 
   

FS.sak 38.07 Sponsoravtaler 
Arnfinn Lien har gjennomført møte med et jaktrelatert leverandør med 
intensjon om å etablere en samarbeidsavtale mellom partene. 
Møtet var positivt og NEKF avventer et tilbud om avtale ut dette året og 
deretter en langsiktig avtale. 

   
FS.sak 39.07 Avlsmatriale NES 

- Per Erik Sundgren 
Saken utsettes for drøfting under møtet som er fastsatt til 25.6.07. 
 

 



FS.sak 40.07 NES-side i nettsiden til NEKF 
Hver rase har sine sider/faner under NEKF-hjemmesider. Men dette betinger at 
de respektive avlsutvalg sender inn stoff for utleggelse.   
 

FS.sak 41.07 Eventuelt 
  Stort CERT til Elverumsutstillingen 2007 

- NEKF gir sin tilslutning til at Elverumsutstillingen 2007 
Begrunnelsen er at det her gis mulighet til at jakthundrasene gis mulighet til å 
oppnå et ekstra stort CERT utover de som allerede er gitt til NEKF. 
 
Brev fra Helgeland EHK, datert 7.6.07 
Oversendes til Bandhundkomiteen og løshundkomiteen for uttale med svarfrist 
15.8.07. 
 

 
Arild Visdal 
referent 

 
 


