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FORFALL:   

  

FS.sak 61.09 Referat-/drøftingssaker 

 

- Skal kopi av kritikker og resultatlister fortsatt eksistere og sendes inn til 

Forbundet 

o Alle kritikker og resultater skal ligge inne på database i NKK 

 

NKK lagrer kritikker og resultater i kun 3 år i sin database pga liten 

lagringskapasiteten i systemet. Dette er ikke tilfredsstillende da det 

er ønske fra NEKF om lengre lagringstid av disse dokumentene. 

Det skal ikke være nødvendig å lagre papirversjoner ute i 

organisasjonen når dette kan lagres i en database, men pga av 

usikkerheten og at det bl.a. i Fellesbestemmelsene i 

jaktprøvereglene er nedfelt at kopi skal lagres NEKF, må dette 

opprettholdes til et sikkert system for arkivering er etablert. 

Jakthundkomiteen tilskrives fra Forbundsstyret i sakens anledning, 

dette gjelder også dokumenter gjeldende for utstillinger, om å ta 

saken opp mot NKK. 

 

Vedtak: Kopier av kritikker, prøveresultater, premielister skal fra dags dato 

lagres/arkiveres i den respektive områdeklubben inntil annen 

arkivering er vedtatt. 

Dette medfører at områdeklubbene ikke lenger skal sende disse 

dokumentene inn til Forbundet. 

 

- Ungdomsutvalg i Norske Elghundklubbers Forbund 

o Ref. FS.sak 59.09 

 

Organisering og innhold i et eventuelt ungdomsarbeid i NEKF ble 

drøftet og det er enighet om at det må settes konkrete og høyere mål 

for et fremtidig ungdomsarbeid i organisasjonen. 

 Et mål som kan være aktuelt er å arrangere et 

ungdomsmesterskap for løshund/bandhund, der øvre grense 

på hundfører settes til 21 år, eks. i løpet av sesongen i 2011. 

Asbjørn Guttorm og Kjell Kruke arbeider videre med organisering 

av ungdomsarbeidet i NEKF og skal ha et ferdig arbeidsnotat 

ferdig til neste styremøte. Arbeidsnotatet skal danne grunnlaget for 

forslaget som Forbundsstyret frem på neste års Representantskaps-

møte og arbeidet med tilrettelegging av ungdomsarbeidet. 

 

- Pkt. 7.  Kommentarer til NKKs fellesbestemmelser 

o Pkt. 7.2 Deltagelse 

o Ref. FS.sak 59.09 

 

 



Endringen av pkt. 7.2 Deltakelse og underpunktet Hunder er nå 

gjennomført endret av NKK i prøvereglenes Fellesbestemmelser, 

gjeldende fra og med 1.9.09. 

 

- Avlsutvalgene for NEG og NES 

o Nytt medlem/-mer 

 

Avlsutvalget NEG 

Forbundsstyret har utnevnt nytt medlem til avlsutvalget for NEG: 

Kjell J. Herman, Nord-Trøndelag Elghundklubb 

 

Avlsutvalget for NES 

Forbundsstyret har utnevnt nytt medlem og leder for Avlsutvalget 

for NES: 

Øyvind Eriksen, Oslo-området Elghundklubb 

 

Kontaktinformasjon omkring avlsutvalgene ligger ute på NEKFs 

nettsider. 

 

- Statistikker for avlsutvalgene 

o Innkomne forslag/innspill 

 

Forbundsstyret v/Kristian Hestvåg har mottatt et par 

innspill/kommentarer fra avlsutvalgene på de utsendte forslaget til 

rapportering og utarbeidelse av ønskede statistikker fra 

avlsutvalgene. 

Kristian arbeider videre med saken, bl.a. kontakt opp mot NKK for 

å få en løsning på hvordan ønsket informasjon mht. statistikker kan 

hentes ut fra NKKs database. Det endelige forslaget skal ta hensyn 

til de innkomne innspill og rasemessige tilpassninger.  

 

- Møte mellom NEKF og Laika Klubb Norge 

o Ref. FS.sak 60.09 

 

Det har vært vanskelig å få til en dato som passer for å avholde 

møte mellom NEKF og LKN. 

Nytt møte skal være avholdt innen 15.11.09 og møtet skal avholdes 

i Elverums-området. 

 

- Kompetansekrav – aversjonsinstruktører 

o NJFF har utarbeidet et utkast til retningslinjer for 

jaktprøvedommere som ønsker å bli aversjonsinstruktører, 

høringsfrist 1.10.09 

 

Forbundsstyret har drøftet forslaget fra NJFF og konkluderer med å 

støtte forslaget slik det foreligger. 

 

- Brev fra Vestfold EHK, datert 11.8.09 

o Medlemskort/identifisering av klubb tilhørighet 

 

Forbundsstyret utarbeider en henvendelse i sakens anledning til 

NKK, der henvendelsen går til Jakthundkomiteen som tar den med 

til NKK, da dette er en sak som også sannsynligvis vil angå de 



andre jakthundforbund/-klubber. Kopi sendes HS/NKK. 

 

- Medlemssituasjonen i NEKF pr. 1.9.09 

o Rapport legges frem på møtet 4.9. 

 

Totalt er det en økning i medlemsmassen i NKK og dette er også en 

tendens som NEKF merker. Det er en generell økning av betalte 

medlemskap pr. dato sett opp mot fjoråret. Det eksakte 

medlemstallet pr. dato som er registrert betalte for 2009, er 5.338, 

dette er klubbmedlemmer, æres- og livstidsmedlemmer. 

 

- Økonomirapport pr. 31.8.09 

 

Økonomirapport pr. 31.8.09 fremlagt med en tilfredsstillende 

utvikling av den økonomiske situasjon i NEKF. Hvis trenden i 

økonomien fortsetter slik den er rapportert, kan det gi et positivt 

resultat ved årsskiftet. 

Elghunden som med nr. 1/09 hadde betydelige produksjons- og 

portokostnader utover budsjettert, har i løpet av utgivelsen av nr. 

2/09 og nr. 3/09 akkumulert et positivt resultat. 

 

Forbundsstyret tar rapporten pr. 31.8.09 til etteretning.  

 

- Antall delegater til å representere den enkelte områdeklubb under 

Representantskapsmøtet 

o Ref FS.sak 54.09 

 

Forbundsstyret drøftet saken og vil utarbeide et forslag som legges 

frem for RS 2009. 

I NEKFs lover er det fastsatt at områdeklubbene skal representeres 

på RS med et antall delegater utregnet med delingstall 70. 

Forbundsstyret vil foreslå en lovendring til at delingstallet skal være 

100. 

 

- Status revisjon av gjeldende jaktprøveregler for elghund, løshund 

 

Svenn Tore Feet var invitert til å orientere Forbundsstyret om 

status i arbeidet, men hadde ikke anledning til å møte. 

Status, ref. til artikkel i Elghunden nr. 3/09 og under Nyheter på 

NEKFs nettside. 

 

Vedtak: Løshundkomiteen får et utvidet mandat til å arbeide for å  

å integrere jaktprøveregistreringen med avlsprogrammene, for å 

utvikle en felles databaseplattform. 

 

Vedtak: Forbundsstyret fremmer forslag for Representantskapsmøtet 2010 

om utsettelse av ferdigstilling av revisjonen av gjeldende 

jaktprøveregler for elghund – løshund, til det pågående nordiske 

samarbeidet mot felles regler og database har fått en konklusjon, da 

innen 30.11.2011. 

Løshundkomiteen skal ha utarbeidet en veileder for Jaktprøveregler 

for elghund – løshund innen 1.6.2010. 

 



 

 

- Utstillinger i NEKFs regi, ref. FS.sak 55.09 

o Brev fra Vestfold EHK, datert 31.7.09 

 Uttalelse fra Vestfold EHK ang. FS.sak 55.09 Utstillinger i 

NEKFs regi 

 

Marianne Holmli, som er NEKFs representant i NKKs 

Samordningsutvalg for utstillinger, var invitert til møtet for å delta i 

drøftingene i saken. 

 

  Vedtak: Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg som får til mandat: 

 å utrede tiltak for å styrke deltagelsen på NEKFs utstillinger 

Utvalgets sammensetning: 

Marianne Holmli, Ralf Campbell og Solveig Haugan Johnsen. 

Frist for arbeidet, 31.1.2010. 

 

- Utdanning av eksteriørdommere av elghundsrasene 

o Ref. FS.sak 58.09 

o Brev fra Telemark EHK 

 

Forbundsstyret har mottatt en del innspill på å ”forenkle” 

dommerutdanningen for elghundrasene for å imøtekomme 

manglende rekruttering av eksteriørdommere til elghundrasene. 

Forbundsstyrets holdning er at det ikke skal lages/søkes om et eget 

utdanningskonsept for eksteriørdommere til elghundrasene. Dette 

vil etter Forbundsstyrets syn redusere kvaliteten på fremtidige 

dommere. Forbundsstyrets leder har vært i dialog med NKK i 

sakens anledning og NKKs oppfatning underbygger 

Forbundsstyrets syn. 

Forbundsstyret vil vurdere å etablere en økonomisk ordning for 

medlemmer som vil ta eksteriørdommerutdanning. Ordningen og 

statutter vil Forbundsstyret drøfte og beslutte i forbindelse med 

utarbeidelse av fremtidige budsjetter. 

 

Områdeklubbene utfordres fortsatt på rekrutteringsarbeidet til nye 

eksteriørdommere, motivere til bl.a. å gjennomføre 

ringsekretærkurs/-utdanning. 

 

 

- Godkjent sine dommerutdanningskonsept av NJK for å være med i 

dommerfinansieringsopplegget 

o Innspill fra Norsk Retriever Klubb og Fuglehundeklubbers Forbund 

 

NEKF må utarbeide Utdanningsdirektiv for jaktprøvedommere av 

elghundrasene. Dette direktivet skal underbygge fremtidige 

søknader om økonomisk støtte fra NKK til dommerutdanning. 

 

Vedtak: Joar Brosdal får til arbeidsoppgave å utarbeide forslag til 

Utdanningsdirektiv for jaktprøvedommere til elghundrasene. 

Tidsfrist: 25.9.09 

 

 



- FKF høringsutkast til NKKs etiske retningslinjer 

 

FKFs høringsutkast tas til etterretning. Forbundsstyret stiller seg 

bak FKFs innspill. 

 

FS.sak 62.09 Representantskapsmøtet 2010 

- Vurdering av reisekostnader og tilbud 

 

Forbundsstyret ble av Representantskapsmøtet 2009 pålagt å spare inn 

kostnader der dette var mulig og dette har også ligget til grunn ved 

vurdering av arrangementsted. 

 

Forbundsstyret har utarbeidet en detaljert beregning av oppholdskostnader 

og reisekostnader mht. tilbudene fra arrangementstedene Gardermoen og 

Stjørdal. 

Dette ga grunnlaget for følgende vedtak: 

 

Vedtak: På bakgrunn av det totale kostnadsbildet, oppholds- og reisekostnader, skal 

Representantskapsmøtet 2010 med avlsutvalgs- og formannsmøte iht. 

tidligere vedtatt møteform, legges til Rica Hell Hotel, Værnes i tiden 16. -

18.4.2010. 

  

FS.sak 63.09 Revisjon av gjeldende instruks for Avlsutvalgene i NEKF 

 

Forbundsstyret drøftet hvordan forslaget til revidert instruks skulle 

håndteres i forhold til avlsutvalgene og følgende vedtak ble fattet. 

 

Vedtak: Forslaget til revidert Instruks for avlsutvalgene sendes utvalgene til høring. 

 Sammen med forslaget skal det gis en grunngivning for revideringen. 

 Høringsfrist: 15.10.09 

     

FS.sak. 61.09 Eventuelt 

   

  Oversikt over tillitsvalgte som er på valg 2010 

 

 Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2010 skal sendes Valgkomiteen på 

tidlig tidspunkt slik at komiteen får gjennomført en forespørsel til de som er på 

valg. Resultatet av dette skal foreligge i oversikt som områdeklubbene skal ha 

tilsendt innen 31.12. iht. vedtatt lovendring på representantskapsmøtet 2009. 

 

Generalsekretær 

 

Forbundsstyrets AU skal utarbeide en innstilling omkring en eventuell 

generalsekretærstilling som skal danne grunnlaget for fremleggelse av saken 

under Representantskapsmøtet 2010. 

 

Rakkestad, 4.9.09 

 
Arild Visdal 

referent 


