
  

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter 

Dato:   2. – 3.12.2014 

Tid:   Møtestart kl. 18.00, 2.12. 

    

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Arild Haugen Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Eivind Haugseth Styremedlem 

Knut Juvet Styremedlem 

Knut J. Herland Styremedlem 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle, 1. varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

Marte Wetten, Geninova AS 

Arne Sandin, leder av Lov- og Kontrollkomitéen (deler av møtet 3.12.) 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteinnkalling 
Forbundsstyret 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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FS.sak  64.14 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak  65.14 Økonomirapport pr. 30.11.14 

FS.sak  66.14 Strategidokument av 12.4.12, styresammensetning 

FS.sak  67.14 Rovviltforvaltning 

FS.sak  68.14 Championatreglene, innstilling fra arbeidsutvalget  

FS.sak  69.14 StorCert – behandling med vedtak fra NKKs Representantskapsmøte 

FS.sak  70.14 FS.sak 59.14 Oppfølging av avlsarbeid  

FS.sak  71.14 Forslag til Representantskapet – medlemskontingenten for 2016 

FS.sak  72.14 Søknad fra Laikaklubben om opptak som raseklubb i Norske Elghundklubbers 

Forbund 

FS.sak  73.14 Eventuelt 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 63.14 Referatsaker 

 

 Protokoll fra styremøte 5.11.14 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 64.14 Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker 

 

 

 Oppgaver/tiltak frem mot Representantskapsmøtet 2015 

Forbundsstyret (FS) drøftet tiltakene som måtte gjennomføres før 31.12. iht. lovverket. 

 

 Arbeid i NEKFs avlsutvalg 

Jostein orienterte om status i avlsutvalgene og arbeidet som har vært gjort mht. 

avlshundlister og jaktindeksberegninger. 

 

 Uttaksregler for NM, løshund og bandhund 

FS gikk gjennom reglene og gjorde kosmetiske prosaendringer.  

 

 NEKFs nettside 

Utvalget som har fått i mandat å vurdere og eventuelt revidere nettsiden, skal gjennomføre 

arbeidsmøte med nettside som tema rett på nyåret -15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 65.14 Økonomirapport pr. 30.11.14 

 

 Økonomirapport pr. 30.11.14 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 30.11.14 vart utsendt til styremedlemmene pr. e-post mandag 1.12.14. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport pr. 30.11.14 tas til etterretning.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 66.14 Strateginotat av 12.4.12, styresammensetning 

 

 Strateginotat av 12.4.12, styresammensetning 

 

Vedlegg: 

Notat fra møte i arbeidsutvalget SN 12.4.12 

 

Saksutredning: 

Saksutredningen er identisk med den som forelå i innkallingen til styremøtet 5.11.14, FS.sak 

60.14. 

Saken tas opp på nytt som FS.sak 67.14 med bakgrunn i vedtaket som Forbundsstyret gjorde 

5.11.14 ved å utsette behandlingen av saken til dette styremøte 

 

Strategiutvalget som utarbeidet Strateginotat av 12.4.12 skriver i pkt. 7 i notatet: 

 

 
 



Forbundsstyret nedsatte gjennom sitt vedtak i FS.sak 50.12, styremøte 10.8.12, et 

arbeidsutvalg bestående av Arnfinn Lien, Vidar Huse, Knut Ole Røed og Arild Visdal for å 

fremarbeide en innstilling i forhold til Strateginotat av 12.4.12, pkt. 7.  

Arbeidsutvalg satte møte 15.3.13. 

Arbeidsnotatet og innstillingen fra gruppen ble oversendt FS  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ser ingen grunn til å utvide styret nå. Arbeidsutvalget skal foreta en 

gjennomgang av styrets arbeidsform, Forbundssekretærens arbeidsbeskrivelse og 

ansvarsfordeling. Saken legges frem på neste styremøte for eventuelt endringsvedtak. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 67.14 Rovviltforvaltning  

 

  Rovviltforvaltning 

 

Saksutredning: 

Denne saken ble utsatt fra styremøtet 5.11. 

Knut J. Herland la frem saken og status for arbeidet som har vært gjort mht. 

rovviltforvaltningen. 

 

Vedtak: 

NEKF vil legge frem saken om rovviltforvaltningen i Jakthunddivisjonen (JDD) og legge opp 

en strategi sammen med JDD for det videre arbeidet. 

Kjell Kruke legger frem saken i JDD på vegne av FS. 

Knut J. Herland fristilles fra arbeidet med rovviltforvaltning på vegne av FS.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 68.14 Championatreglene, innstilling fra arbeidsutvalget 

 

 Championatreglene, innstilling fra arbeidsutvalget 

 

Saksutredning: 

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 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 30. november. 

b. Løshund: Hunden må ha oppnådd mins 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: 

a. 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 avlelsfremgang.  

Punkt 6a: foreslår att en av de fire prøvene må taes på samlaprøve (1- dagers). 



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) 

 

Vedtak: 

Følgende forslag oversendes til Representantskapsmøtet 2015 for behandling: 

 

CHAMPIONATREGLER 

Jaktchampionat Bandhund 

1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong. 

2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå. 

 

Mindretallsforslag FS:  

Kravet om samlet prøve fjernes 

Jaktchampionat Løshund 

1. Championatkravene opprettholdes som nå 

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. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 69.14 StorCert – behandling med vedtak fra NKKs Representantskapsmøte 

 

 StorCert – behandling med vedtak fra NKKs Representantskapsmøte  

 

Saksutredning: 

Årets RS i NKK gjorde vedtak om at det kunne brukes 2 varianter når det gjelder krav om Stor Cert 

for Norsk Utstillingschampionat. (NUCH) 

Raser med tilleggskrav, som for eksempel elghundrasene med sitt krav om 

jaktprøvepremiering(1.premie), kan velge bort kravet om Stor Cert. 

1. Vedtak frå NKKs RS: 

RS sak 5a)Stor CERT 

 

Hovedstyret fremmer følgende endringsforslag forslag for RS 2014: 

 

1.  Det åpnes for å benytte to generelle varianter, hvor det er et generelt krav om 3 

 cert på utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre 

 Certene må være tatt  på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund 

 som har StorCert. 

3.  For raser med tilleggskrav mulighet for å velge bort StorCert. 

4.  I tillegg innføring av generell regler for full certifisering. 

 

2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 

Generelle krav: 

 

a)  Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. 

 Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller 

 på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til 

 championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av 

 certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere. 

•  Raseklubber for raser med tilleggskrav for Norsk UCH kan velge vekk kravet 

 om at ett av cert må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på 

 utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til 

 championat på lik linje med certifikat vunnet på NKK utstilling. 

•  Det åpnes for ett system for definisjon av fullcerting for raser. 

•  Implementering av denne ordningen fastsettes til 1.1.2015 

 

b)  Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk 

 utstillingschampion med certifikat oppnådd på NKKutstilling (eller på 

 utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende 

 NKK-cert), med ett cert i Norge ved fylte 2 år eller senere, og har oppnådd 

 eventuelle tilleggskrav for rasen.”  

 



Vedtak:  

 

Sak 1 

Følgende innstilling til forslag oversendes Representantskapsmøtet 2015 for behandling: 

 

UTSTILLINGSCHAMPIONAT 

 

Representantskapsmøtet 2015 vedtar at det for elghundrasene velges bort kravet om 

StorCert for å oppnå Utstillingschampionat.  

 

Krav til Utstillingschampionat for våre raser: 

3 CERT for 3 forskjellige dommere i tillegg til 1. premie på jaktprøve for å oppnå 

tittelen . 

Alle CERT likestilles. 

Endringen trår i kraft 1/1-15.  

 

  

Sak 2 

 

Følgende innstilling til forslag oversendes Representantskapsmøtet 2015 for : 

 

KRAV OM JAKTCHAMPIONAT FØR UTSTILLINGSCHAMPIONATET BLIR LØST UT 

 

 

For å løse ut utstillingschampionater alle CERT hvilende inntil Jaktchampionatet er 

fullført.   

 

Forslaget vedtatt mot 1 stemme. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 70.14 FS.sak 59.14 Oppfølging av avlsarbeid 

 

 FS.sak 59.14 Oppfølging av avlsarbeid 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret gjorde følgende vedtak i FS.sak 59.14 Oppfølging av avlsarbeid: 

1. NEKF starter med indeksavl jf. vedtak FS38/14 for Norsk Elghund Grå  
Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at 

samlet HD indeks ligger over 210 % for kombinasjonen totalt.  Dermed oppheves 

avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.  

 

Det sendes melding om vedtak til NKK. 

 

2. Norske Elghundklubbers Forbund v/Forbundsstyret vurderer å søke Norsk Kennel 

Klubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av Norsk Elghund Grå med mer 

enn 150 avkom. Saken tas opp i FS møte 3/12 for endelig behandling og eventuell 

saksframlegg for RS mai-15. 

 

3. 0-prøve er en prøve som ikke er premiert. 

 Alle moment der hunden er bedømt skal telle med i indeksberegningen.  

 

Det ble sendt brev til NKK v/Helseavdelingen iht. til ovennevnte vedtak. Norske 

Elghundklubbers Forbund mottok følgende svar fra Helseavdelingen v/ Astrid Indrebø: 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Arild Visdal 

Jeg viser til vedlagte to brev fra NEKF, datert 12.11.2014.  

 

Ad HD-indeks 

NKK beklager på det sterkeste at indeksberegninger for HD ikke er publisert siden oktober 

2013. Årsaken har vært at NKKs IT-avdeling har hatt problemer med å overføre data til Per 

Madsen, seniorforsker ved Århus universitet, som foretar beregningene for oss.  

Problemene med overføring av data til Per Madsen skal nå være løst. Nye beregninger ble 

foretatt i september 2014. Det viser seg nå at det er problemer med å publisere indeksene på 

DogWeb. Spørsmål om dette må rettes til NKKs IT-avdeling. Jeg sender kopi av denne mailen 

til Marianne Njøten, fungerende leder for IT-avdelingen. 

 

Forbundet skriver i samme brev at «heretter godkjennes hunder med C-hofter brukt i avl, så 

lenge at samlet HD-indeks ligger over 210% (205% NES) for kombinasjonen totalt. Dermed 

oppheves avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.»  NKK gir automatisk avlssperre 

på avkom etter hunder med sterk grad HD (eller AD). Jeg antar at den avlssperren forbundet 

her snakker om, er klubbens egne regler/anbefalinger. Hvis det dreier seg om hunder som er 

ilagt avlssperre i NKKs database, må vi be om en spesifisering av hvilke hunder dette gjelder 

for å kunne behandle en slik søknad. 



 

Ad begrensning av antall avkom etter samme hannhund 

Følgende regler gjelder vedrørende innføring av maksimumsgrense for registrering av antall 

avkom (HS-saker 188/13, 132/14): 

 

«Hovedstyret besluttet at det åpnes for mulighet for raseklubber til å søke om 

innføring av et maksimum antall avkom som kan registreres på ordinær måte etter 

samme hund, etter vedtak på klubbens generalforsamling/årsmøte. Etter at 

maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter 

hunden registrert med avlssperre eller ikke registrert; klubbens 

generalforsamling/årsmøte avgjør hvilket alternativ som blir gjeldende for rasen.  

Dersom dette ikke er spesifisert i vedtak fra generalforsamling/årsmøte, vil ytterligere 

valper bli registrert med avlssperre. Importerte hunder som blir født før 

maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis imidlertid mulighet 

for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, 

som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter 

uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. Nedfrosset sæd kan brukes etter et minimum 

antall år etter at maksimalgrensen er nådd; antall år avgjøres av raseklubbens 

generalforsamling/årsmøte. Dersom klubben ikke selv har satt noen slik grense, 

settes den til 8 år.  

NKKs Sunnhetsutvalg får beslutningsansvar mht å vedta innføring av overnevnte 

   krav for den enkelte rase.»  

 

Sunnhetsutvalget (SU) har møter to ganger i året. Tidspunkt for neste møte er 25.03.15. 

NEKF er selvsagt velkommen til å sende søknad til SU når et årsmøtevedtak foreligger, i 

overensstemmelse med HS-vedtaket. Kopi av årsmøteprotokollen må vedlegges søknaden. 

Sunnhetsutvalgets adresse er sunnhetsutvalget@nkk.no  

 

Mvh 

Astrid Indrebø 

Leder av NKKs Helseavdeling 

 

Tilbakemeldingen fra NKKs Helseavdeling tilsier at Forbundsstyret må forberede en sak til 

behandling Representantskapsmøte 2015 for å kunne søke om NKKs godkjennelse av de krav 

som ligger i vedtaket i FS.sak 59.14. 

----------------------- 

Innspill til Forbundsstyret: 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND SØKER NORSK KENNEL KLUB OM 

REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ 

  

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) søker Norsk Kennel Klub om å innføre 

registreringsnekt på valper for rasen Norsk Elghund Grå født etter er nådd, registreres på 

ordinær måte hannhunder med mer enn 150 registrerte avkom på parringstidspunktet. 

Importerte hunder som blir født før maksimumsgrensen. Det kan gis dispensasjon for bruk av 

nedfrosset sæd fra hannen, dette krever godkjenning jf. tidligere vedtak i NKK. 

 

Vi har nå flere nålevende hanner med flere en 150 avkom, som blir brukt i avl. Noe som ikke 

er bra og ønskelig i en populasjon.  

 

mailto:sunnhetsutvalget@nkk.no


Vi har et system med ”godkjente” hanner gjennom vårt avlsutvalg for rasen, der det er inngått 

avtale i mellom hundeeier og avlsutvalg. Der er det ene punktet i avtalen en forpliktelse om å 

stoppe avlen på en hann ved 100 avkom. Hannhunder med 100 avkom blir tatt ut i fra 

avlshundlisten i NEKF. 

  

Vi opplever at de hanner som da blir fjernet fra listen blir brukt videre. 

Mange av de ”populære” hannene har aldri stått på listen for avlshunder, eierne velger å ikke 

ha godkjenningen igjennom vårt system pga. begrensinger på avkom.  

 

GRANSKING AV AVKOM ETTER HANNER 

Til avl anvendes kun mentalt og fysiske friske, jaktlige og eksteriør gode hunder. Dette 

innebærer at kun jaktprøvemeritterte hunder brukes i avlen. 

Hanner:  

Hannen brukes på inntil 5 tisper, der etter gjøres det en avlstopp før gransking av avkom. 

Avkommene skal meritters på jaktprøve, dvs. at 20 % må ha premiering. Det samme gjelder 

for HD, 20% må være røntgenundersøkt og fylle rasens krav til avlshund.    

Når disse krav er oppfylt kan det etter søknad til avlsutvalget åpnes for ytterligere avl på inntil 

10 tisper, dvs. totalt maksimum 15 kull etter en hannhund.           

--------------------------                        

Vedtak:  

 

Følgende innstilling til forslag oversendes til Representantskapsmøtet 2015 for behandling: 

 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND SØKER NORSK KENNEL KLUB OM 

REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ 

  

Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klub om å innføre registreringsnekt på 

valper for rasen Norsk Elghund Grå født etter nådd 150 avkom før parringtidspunktet. Det kan 

gis dispensasjon for bruk av hanner som har nådd grensen på 150 avkom på grunn av spesiell 

gode arveegenskaper, nedfrosset sæd fra hannen kan også brukes, dette krever godkjenning jf. 

tidligere vedtak i NKK. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 71.14 Forslag til Representantskapet – medlemskontingenten for 2016 

 

 Forslag til Representantskapet – medlemskontingenten for 2016 

 

Saksutredning: 

 

RS. sak 9.14  

FASTSETTING AV OMRÅDEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL 

FORBUNDET 

 

  Ord til saken:  

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:  

 

  Forbundsstyret foreslår for RS 2014 endret medlemskontingent fra  

  områdeklubbene i 2015, fra kr 160,- til kr. 175,- pr. medlem. 

  

VEDTAK: Områdeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2015 settes til kr. 175.  

                        Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Kontingenten foreslås uendret for 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 72.14 Søknad fra Laikaklubben om opptak som raseklubb i Norske Elghundklubbers 

Forbund 

 

  Søknad fra Laikaklubben om opptak som raseklubb i Norske Elghundklubbers 

Forbund 

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er tildelt raseansvaret for Laika-rasene i Norge 

sammen med de andre Elghundrasene.  

Laikaklubben og NEKF har i fra 2009 hatt sporadisk dialog med NEKF vedrørende 

«allsidighetsprøver) og nå i løpet av siste året omkring hvordan Laikaklubben kunne 

integreres i NEKF som egen klubb i organisasjonen. 

NEKF har mottatt søknad fra Laikaklubben om opptak som raseklubb i NEKF, datert 

12.11.14.  

        

Behandling: 

Søknaden ble behørig drøftet med hvilke konsekvenser de forskjellige løsninger ville 

medføre. Leder av Lov- og Kontrollkomitéen (LKK) var til stede under behandlingen av 

saken og brakte inn i drøftingene LKKs oppfatninger mht. lovverket hva et eventuelt opptak 

av en raseklubb i NEKF ville kunne føre til. 

 

Vedtak:   

            1.         På bakgrunn av betenkeligheter rundt en eventuell endring av NEKF sitt  

  formål og dertil hørende vedtekter, samt at denne søknaden vil medføre en 

  presedens, kan ikke Forbundsstyret fremme for årets RS søknaden fra  

  Laikaklubben om opptak som raseklubb under NEKF. 

            2.         NEKF ønsker fortsatt Laikarasene velkommen i områdeklubbenes aktiviteter, 

  og er også villige til å bidra med formalisering av     

  allsidighetsprøver/ferdighetsprøver for Laikarasene.  



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 73.14 Eventuelt 

 

 Møte NJFF vedr. Kontaktutvalg aversjonsdressur, 28.11.14 

 Kjell Kruke møtte på vegne av NEKF. 

 Knut J. Herland er fra dags dato NEKFs kontaktperson i utvalget. 

 

 Møte Nordisk Elghundunion, 9. og 10.1.15 

 NEKF har regi og ansvaret for arrangementet. 

 Tema blir oppfølging av det nordiske samarbeid. 

 

 Oppnevning av kontakt for Svensk Hvit Älghund. 

 Mona Austvik ønsker å tre ut av funksjonen som kontakt for SHE. 

 Ann Christin Rønning er foreslått fra miljøet som ny kontakt og utnevnes av 

 forbundsstyret som ny avlskontakt for SHE. 

 

 Avlrådskonferanse, NKK 24. – 25.1.2015 

 8 deltagere påmeldes fra NEKF. 

 

 

 

 
Arild Visdal 

Referent 

 


