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Generell del
Alle utvalg i NEKF utnevnes av Forbundsstyret (FS). Utvalgene organiseres og driftes som følger:







Representantskapet 2014 vedtok at utvalgsmedlemmer oppnevnt av FS ikke bør sitte i sine verv
lenger enn 4 - fire år av gangen.
FS står fritt til når som helst å gjøre endringer i utvalgene.
FS utnevner utvalgenes leder som skal ha det overordnede ansvaret for koordineringen av utvalgets
arbeid, herunder innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og protokollering av
saksbehandlingen. Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende.
Utvalgenes dokumenter er NEKFs eiendom.
Utvalgene skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan ha
betydning for utvalgets arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene.
Utvalgenes inntekter og utgifter skal inngår i NEKFs regnskap.

Beskrivelse av utvalgenes generelle virke:
1. Utvalget skal sende årsberetning til FS, herunder forberede og tilrettelegge for en presentasjon av
utvalgets arbeid for Representantskapet. Det vil være naturlig at utvalgets leder og/ eller utvalgets
medlemmer gjennomfører presentasjonen.
2. Utvalgsmedlemmene har en selvstendig plikt til å vurdere sin habilitet ved behandlingav saker, og
fratrer der de er eller kan bli oppfattet som nnhabile
3. Utvalget bidrar med sin kompetanse til FS og FS -utvalg/komiteer der dette er naturlig og etterspurt.
4. Utvalget innkalles til et årlig fellesmøte.
5. Utvalget skal rapportere kvartalsvis til FS.
6. Utvalget skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. handlingsplan.
7. FS fastsetter godtgjørelsen for utvalgsmedlemmene og utvalgsleder.
8. Dersom utvalget har behov for kjøp av tjenester i forbindelse med sitt arbeid, skal dette godkjennes
av Forbundsstyret.

Avlsutvalgene (AU)
1. AU er Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt redskap i avlsarbeidet for elghundrasene, og
står ansvarlig overfor NEKF i dette arbeidet. NKKs nye avlsstrategi og etiske grunnregler fra
oktober 2012 skal legges til grunn i AUs arbeid.
2. AU skal bidra til at NEKF sitt avlsprogram(e) formidles til medlemmene. Utvalgene skal i sitt arbeid
ha NKKs gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene og rasens eksteriørstandard som grunnlag og
utgangspunkt for avlsarbeidet.
3. AU godkjenner avlshunder. Avlskriteriene og avlsmål skal ufravikelig legges til grunn. Helsestatus i
nærmeste slekt skal sjekkes.
4. AU skal bistå oppdrettere med valg av parringshund og skaffe til veie opplysninger om aktuelle
hunder. AU skal kun gi råd om godkjente avlshunder.
5. AU skal formidle kontakt mellom valpekjøper og kull etter hunder som holder rasens krav til
avlshunder.
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6. AU skal sørge for en enhetlig digital presentasjon på Forbundets hjemmeside som skal inneholde
følgende:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.


Unghunder
Hannhunder
Tispelister*
Valpelister
Helsestatus*
Avlsindeks* (Etableres når dette er klart)

Dette forutsetter at den nevnte informasjonen er tilgjengelig fra aktuelle databaser og nødvendige
kilder. I tillegg skal AU ha samme enhetlig presentasjon over kull etter foreldre med HD, andre
arvbare og/eller alvorlig sykdommer.

7. AU skal ved hjelp av klubber/dommere innta en offensiv rolle får få unge hanner inn på
unghundlisten.
8. AUs arbeid skal foregå i samsvar med de retningslinjer som NEKF har bestemt og etter NKK sine
retningslinjer og i henhold til Dyrevernloven.
9. Avlsutvalgsmedlemmer må til enhver tid følge de retningslinjer som NKK har satt for deres rase i
eget hundehold.
10. AU bør holde seg oppdatert på aktuell anerkjent forskning på sitt område og spre kunnskap om dette.
11. AU kan ta kontakt med andre klubber, både hjemme og i utlandet, samt ekspertise der utvalget finner
dette tjenlig for avlsarbeidet.
12. Utvalget bidrar med sin kompetanse til andre FS-utvalg der det er naturlig, og når det er ønske om
bidrag fra andre utvalg.
13. AU skal søke samarbeid med miljøer som har god kompetanse og erfaring innen dokumentasjon av
avlsinformasjon. Dette gjelder både i Norge og utlandet.
14. AU skal i perioden arbeide med å måle/dokumentere bruksegenskapene til rasen. Gjerne gjennom
nordisk samarbeid.
15. Skjema for registrering av sykdommer/lidelser for elghundrasene sendes (fortrinnsvis elektronisk) til
AUs ledere.
16. Medlemmer av AU fratrer i saker der de er inhabile.
17. Dersom AU skal dispensere fra de foran nevnte punktene, skal dispensasjonen godkjennes av
Forbundsstyret.
18. AU skal lage lister der avlshanner er delt på jaktprøveform, og der hvor hannene er oppsatt i rangert
rekkefølge etter arvbare egenskaper.
19. AU klassifiserer kull som legges ut på Forbundets hjemmeside, jfr. vedtatt klassifiseringsliste.
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20. AU skal utarbeide statistikker over hvor mange hunder som blir jaktpremiert fra hvert årskull.
Statistikken skal to – deles, slik at man kan se utviklingen over hvor mange som er jaktpremiert før
fylte 2 år, og totalt for årskullet. For raser som benyttes til begge prøveformer (løshund og
bandhund) skal AU etter beste evne anslå hvor stor andel av hvert årskull som antas benyttet i de
forskjellige prøveformer. Dette er nødvendig for å få en sikrest mulig statistikk.

Vedlegg til instruksen som AUs medlemmer skal være kjent med:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett /Avlsstrategi av oktober 2012
Rasens eksteriørstandard
Gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene
Avlsprogram for rasen*
Avlsmål for rasen*
Avlskriteriene for rasen*

Sted:

Dato:

Som medlem av AU er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i denne instruks og
innholdet i tilhørende vedlegg.

Avlsutvalgsmedlem:

Rase:

_______________________
Signatur
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