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DAGSORDEN – SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av representantenes fullmakter (Arnfinn Lien og Jon Erling Skåtan) 

 

77 delegater og 18 fullmakter. Orientering fra Arnfinn Lien. 

 

Lov og kontroll komiteen ved Johan Stokkeland bemerker fra talerstolen at det må 

innskjerpes i forhold til innsending av korrekte delegatlister innenfor tidsfristen. 

 

RS ordfører henstiller og refererer til NKK sitt regelverk. Tre områdeklubber har ikke 

overholdt fristen.  

Delegatlisten enstemmig vedtatt. 

    

2. Godkjenning av innkalling 

 

Innkallingen godkjent. 

 

3. Godkjenning av saksliste 

 

Vestoppland EHK ønsker at sak 11.4 skal behandles av RS. De er ikke enige i FS sitt 

forslag til vedtak. 

 

Vestoppland EHK krever at sak 12. trekkes fra sakslisten og det innkalles til ekstra 

ordinært RS. 

Lov og kontroll komiteen viser til lovverket. Det er ikke gjort noen regelbrudd. 

Telemark EHK og Vestoppland EHK krever skriftlig avstemming. 

Forslaget blir tatt til skriftlig avstemming. 

 

Forslaget falt mot 18 stemmer.(52 mot og 24 blanke).  

 

Hedmark EHK trekker sak 11.7 

 

Sakslisten godkjent. 

 

4. 4.1 Valg av protokollførere (Kjell Arild Haugen – Cato Flatner) 

 

Godkjent. 

 

 4.2 Valg av tellekorps (Per Erik Hjelle, Ole Artur Løite, Iver Trøite,  

Roger Haugan)    

 

Godkjent.   

     

5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen (Kamilla Engen og Vidar Nyhuus) 

Godkjent. 
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6. Lov- og Kontrollkomiteens erklæring 

v/Johan Stokkeland       

7. Forbundsstyrets årsberetning for 2016 

v/RS ordfører      

8. Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2016 

v/Jostein Dahle 

9. Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2018 

10. Forbundsstyrets budsjett for 2017, og nedbetaling av lån områdeklubbene. 

11. Innkomne saker.  

    

11.1.  Lovforslag fra STEHK vedr jaktprøveregler for elghund – løshund og bandhund 

 

11.2.  Jaktprøveregler Elghund-løshund   fra 1/1 2017 (FS) 

  

            11.3.  Informasjonsstrategi (FS) 

11.4.  Forslag på endring av valg. (Vestoppland EHK) 

  

11.5.  HD-Problematikk NES og NEG (Nord Trøndelag EHK) 

 

            11.6.  Videreføring av oppdretterpris og årets hund etc. (Vestfold EHK) 

           

            11.7.  Forslag RS-sak lån nedbetaling (Hedmark EHK) 

 12. Valg           

 

 

 

        
Sak 6. 

               LOV OG KONTROLLKOMITTEENS ERKLÆRING TIL RS 2017  

 

 

Lov- og kontroll komiteen har i 2016 bestått av Per Egge, Per Arve Amundsen og Johan 

Stokkeland   

LKK hadde etter RS 2016, telefon- og mail kontakt, hvor vi bl.a. ble enige om hvordan vi 

ønsket å legge opp arbeidet. Det viktigste punktet her, var at alle henvendelser til LKK skulle 

sendes skriftlig til komiteen. 
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På grunn av stor geografisk avstand mellom medlemmene, valgte vi å ikke bruke tid og 

penger på å samle komiteen før det eventuelt kom inn saker. 

Vi har imidlertid hatt et svært rolig år, med kun en henvendelse fra en av områdeklubbene. 

Denne kom i januar, og var kun et par konkrete spørsmål som komiteen behandlet pr. mail. 

 

Komiteen har samtidig etter beste evne gjennom året, holdt løpende kontroll med NEKF`s 

totale virksomhet. 

Vi er av den oppfatning at Norske Elghund klubbers Forbund drives på en god måte, og at  

§ 1-2 i vårt lovverk blir godt ivaretatt. 

NEKF har til formål: 

-  å arbeide for ansvarlig hundehold 

-  å arbeide utvikling og forbedring av elghund-rasene, særlig de norske 

-  å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse 

      

At LKK har hatt svært få henvendelser i 2016, ses på som et sunt tegn for forbundet.    

       

Per Egge   Per Arve Amundsen  Johan Stokkeland 

sign           sign            sign 

 

 

Forslag til vedtak: 

RS tar Lov- og Kontrollkomiteens erklæring til etterretning 

 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Torkild H. Mosebø, Johan Stokkeland, 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

RS tar Lov- og Kontrollkomiteens erklæring til etterretning 
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Sak 7. 

                    Årsberetninger Norske Elghundklubbers Forbund 2016 

 

Styrets årsberetning 

Norske Elghundklubbers Forbundsstyre valgt ved RS 2016 har bestått av: 

Leder:   Knut J Herland     Follo og Østfold EHK 

Nestleder: Kjell Kruke  Gudbrandsdal EHK 

Styremedlem:  Eivind Haugseth Østerdalen EHK (frem til feb.2017) 

Styremedlem:  Jostein Dahle      Nord Trøndelag EHK 

Styremedlem: Helge Jakobsen  Troms EHK 

 

1. Vararep.:  Marius Olaussen Hedmark EHK 

2. Vararep.: Cato Flatner        Oslo omr. EHK 

 

Medlemstall:    pr. 31.12.15  var totalt:            6079                  

Medlemstall:   pr. 31.12.16  var totalt:          6203     

 

Økning på:                         124 

 

I perioden har det vært avholdt 11 Forbundsstyremøter. I tillegg har det blitt holdt løpende 

kontakt på telefon og e-mail på saker det har hastet med. Det har blitt behandlet 112 saker i 

løpet av året, alle styrereferater er sendt ut til områdeklubbene, samt lagt ut på Forbundets 

hjemmesider. Nordisk Elghundunion har avholdt 2 møter, ett i Norge og ett i Sverige.  

Representanter fra NEKF har deltatt på både RS og i diverse komiteer og utvalg i NKK 

 

 

Viktige saker som FS har jobbet med: 

 

 

 

Komiteer og utvalg 

I etterkant av RS 2016 ble samtlige komiteer og utvalg gjennomgått og det ble foretatt en del 

utskiftinger.  

Komitéer og utvalg har etter Forbundsstyrets oppfatning gjort en meget god jobb i året som 

har gått. Forbundsstyret har satt fokus på å være representert i komiteer og utvalg, for å være 

den nødvendige støtten og for å kunne oppnå gjennomgående representasjon. FS har brukt 

sine komiteer som saksbehandlere på sine fagfelt og dette har fungert meget bra. Pga. den 

økonomiske situasjonen har vi ikke avholdt fellesmøte med utvalgene, noe som vi ønsker å få 

gjort i år. 

 

 

FoU prosjektet 

Prosjektet er avsluttet, det er innsamlet nesten 1000 stk. DNA prøver og regnet på arvbarheter. 

Det er levert en sluttrapport for prosjektet, samt noen delrapporter i prosjektperioden. Et 

videre samarbeid med Aninova medfører en kontingent økning til medlemmene, det er blir 

også betalingsløsning på hvilke opplysninger som ønskes opplyst i gjennom avlsprogram. 

Dette må eventuelt vedtas på et RS ved en senere anledning. Det er utviklet en beta versjon av 

avlsprogram, der det legges vekt på slektskapsverdier og avlsverdier.  

 

Ettersøksarbeide  
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NEKF har en stor andel av ettersøksekvipasjene ( ca.70%) i Norge som utfører en svært viktig 

samfunnsoppgave både under jakt samt ettersøk av skadd og sykt hjortevilt for kommunene. 

Det er et år siden det nye lovverket trådte i kraft. Det pågår et stort arbeid med å utdanne  

nødvendig personell for å ivareta disse oppgavene. NKK har sammen med Skogkurs igangsatt  

utdanning av instruktører som igjen avholder kurs i regionene for ettersøkspersonell for det 

offentlige, slik lovverket krever. NKK/Skogkurs har også inngått avtale med firmaet 

Transportskolen AS som avholder vilttilpasset arbeidsvarslingskurs i samarbeid med 

hundeklubbene i NKK. Dette er et krav fra vegmyndighetene for de som skal utføre oppgaver 

på off. vei. Mange av våre klubber er svært flinke til å følge opp dette viktige arbeide. NKK 

har også igangsatt oppdatering av ettersøksdommere over hele landet i 2017. 

 

Ulvesaken 

FS har vært tett på ulvesaken siden 20.12.2016 da Klima og Miljødepartementet (KLD) fatalt 

stanset rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 32 ulver i fire navngitte revir innenfor ulvesona. 

Stortinget vedtok i juni 2016 som kjent et klart bestandsmål fra 4-6- familiegrupper. Det har 

vært svært høy temperatur i saken med et sterkt engasjement fra mange organisasjoner. FS er i 

nær kontakt med Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) og mange andre 

organisasjoner. Denne saken handler mye om tolking av lovverk, det er derfor viktig med stor 

juridisk kompetanse, noe USS har. FS har derfor fulgt opp med skriftlig å støtte de faglig 

juridiske utredningene fra USS som er sendt til KLD. FS tok også initiativ via 

Jakthunddivisjonen til at det ble sendt en henvendelse til Hovedstyret i NKK hvor vi krevde at 

vedtatt rovviltpolicy måtte følges opp da vi mente NKK ikke hadde vist noe engasjement i 

saken. FS har også oppfordret våre medlemmer til å delta på markeringer i Oslo, hvor mange 

har møtt opp.  

Ulvesaken er svært viktig for alle i NEKF da våre jakttradisjoner og våre aktiviteter med løse 

hunder er og vil bli sterkt berørt, samt at hjorteviltstammen blir kraftig redusert. Ulvesaken 

går også på bekostning av livskvaliteten til svært mange som bor i disse områdene. Hele 

NEKF organisasjonen må fortsatt engasjere seg sterkt i denne saken da den på langt nær er 

løst slik vi ønsker. 

 

 

 

Nordisk samarbeid 

FS har jobbet ut fra RS sine klare føringer om at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres. 

Det er underskrevet en avtale mellom de nordiske land, der «Hitta Âlghund» er databasen som 

ønskes brukt. Norge har levert test filer til Sverige, og programutviklerene har fått testet 

datafilene. Svenske kennelklubben har utformet en avtale på dataleveranse og fordeling av 

kostnader mellom de nordiske kennelklubbene, 

 

 

NPP 



7 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

Prøveregistreringsprogrammet Nordisk Prøveprogram (NPP) har fått en oppdatering på 

løshund, det jobbes nå med en løsning for bandhund i NPP. Datasikkerheten er blitt bedre og 

behandling av data mellom NPP og DogWeb fungerer meget bra. 

 

 

Arrangementer                                                                                                                                                     

Sør Trøndelag EHK   arrangert det første ungdomsmesterskap for bandhund, 12 stk. deltok. 

Tilbake meldingen er meget positive. Vinner ble Ole Østvang, Østerdalen EHK med Saga 

som gikk til topps.  

 

Vestfold EKH og Telemark EHK avholdt 22-23 september NM Løshund, arrangementet 

hadde base på Vindfjelltunet Gjestegård. 32 ekvipasjer representerte sine områdeklubber, 

mange flotte resultater for hundene er å lese fra resultatlisten. Kjetil Skjærbekk, Hedmark 

EHK med Bjønnlosens Draco ble vinner. 

Nordisk Mesterskap ble avholdt i Västsvenska älghundklubben Sverige, Norge stilte med 5 

deltakere. Vinner ble Eivind Haugseth, Østerdalen EHK med Eräansion Robin  

Økonomi 

FS har det siste året hatt stort fokus på økonomi og har innført rapporteringsrutiner som skal 

ivareta den økonomiske kontrollen. NEKF har lånt kr. 800 000,- av 5 områdeklubber, det er 

fordelt på Nord Trøndelag EHK kr. 200 000,- , Telemark EHK  kr. 200 000,- , Hedmark EHK 

kr 200 000,- , Sør Trøndelag EHK kr, 100 000,- og Follo & Østfold EHK kr. 100 000,-. Det er 

utfylt en låneavtale med alle klubbene, og første avdrag betales tilbake i juni 2017. 

NEKF har avholdt et landslotteri, der alle premier var sponset av firmaer. Lotteriet ga et 

overskudd på ca. kr. 140 000,- i tillegg er det gitt pengegaver på kr. 32 000,- inn til NEKF. Vi 

takker alle bidragsyter for deres giver glede. 

FS har hatt fokus på å få avsluttet åpne poster i regnskapet, det er purret opp nye og gamle 

fakruraer fra områdeklubber, medlemmer og annonsører. Det var på det ca. kr. 400 000,- 

utestående ved april i 2016. Det meste er betalt pr. dato, men noe er tapsført pga. alder på 

krav. 

Regnskapet viser et positivt regnskap, men fokus på økonomi vil prege årene fremover. 

Administrasjonen 

NEKF hadde ansatt frem til 20.oktober 2016. 

Fra dette tidspunktet er det FS medlem Jostein Dahle som utfører sekretæroppgavene 

inntil videre. Det er inngått avtale med SMN regnskap for føring av regnskapet. 

 

Oppfølging av RS vedtak 

 

Forbundsstyret har fulgt opp alle RS-vedtak og styrt etter de føringer som RS gav. Vedtak 

fattet både på RS-16 og tidligere RS har blitt satt på dagsorden. 

 

RS sak 11.1.16 Vedtektsendringer utsatt til RS 2018 pga. nye vedtekter blir vedtatt på NKK 

sitt RS høsten 2017. Informasjon om dette er utsendt tidligere til områdeklubbene. 
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Forbundsstyret takker alle i organisasjonen for innsatsen i året som har gått. 

 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Forbundsstyret 

 

Verdal, 15. mars 2017 

 

 

Knut J Herland       Kjell Kruke       Jostein Dahle         Eivind Haugseth         Helge Jakobsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding Løshund-komiteen 2016 

 

Løshund-komiteen i Norske Elghund klubbers Forbund har for 2016 bestått av: 

 

Kjell Arild Haugen, leder (Aust-Agder EHK)   

Arve Olav Sæter (Sør-Trøndelag EHK) 

Kjetil Skjærbekk (Hedmark EHK )  
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Løshund-komiteen har gjennomført 3 fysiske møter, i tillegg til mye kommunikasjon via e-

post og telefonsamtaler. Marius Olaussen har vært FS sin kontaktperson mot LK og han har 

deltatt på noen møter. 

RS-16 gjorde følgende vedtak når det gjelder løshund-reglene: 

1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme 

vekttall og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et 

minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles 

Nordisk database. 

2.  Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres 

også for prøvesesongen 2016.  

3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde 

fra og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av dette på RS 

2020.  

4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan:  

a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring 

både på regelverk og dataløsninger.  

b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016  

c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016 

d.  FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016  

e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket.  

 

På bakgrunn av RS sitt vedtak har det ble det sommeren 2016 avholdt 9 regionale 

dommersamlinger der representanter fra løshund-komiteen og forbundsstyret var kursholdere. 

Formålet med samlingene var at våre løshund-dommere både skal oppfatte og bruke 

prøvereglene mest mulig likt. Det var blant annet stor fokus på bruk og føring av skogskort. 

Skogskortet ER en del av jaktprøvereglene og SKAL brukes i skogen. Dette er fasiten på 

dagens prøve og det er viktig at hundefører skriver under på hendelsesforløpet. 

Det ble høsten 2016 sendt ut en høring vedrørende løshund-reglene, og det kom inn svar med 

diverse forslag frå 11 områdeklubber. På dette grunnlag hadde løshund-komiteen et møte 

tidlig i desember og sendte da et endringsforslag til forbundsstyret som behandlet dette uka 

etter og forslaget er sendt ut til områdeklubbene som RS-sak 2017 

Det har også i 2016 vært en del henvendelser til LK i forbindelse med regelverket. 

Kommentarene/ presiseringene som LK har gitt ut på vegne av FS er ment som et 

hjelpemiddel for å styrke vår bedømming og at det blir lik bedømmelse i hele Norge. LK er av 

den oppfatning at gjeldende regelverk fungerer bra, men språkoppbyggingen i lovverket bør 

sees på og forbedres, og dette er gjort i forbindelse med RS-forslaget som skal behandles i 

2017. Her er også alle presiseringer tatt inn, slik at alt som skal gjelde av regelverk skal finnes 

i «blåboka». 

 

Dataprogrammet for registrering av løshund prøver, NPP har fungert meget tilfredsstillende i 

2016 og alle prøveresultater som er lagt inn i systemet er blitt overført til DogWeb uten 

problemer. 

Vi har nå inne 4 sesonger med prøveresultater etter de samme jaktprøvereglene, og da vil det 

nå bli tatt ut statistikker som kan vise utvikling og aktivitet. 
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Arbeidet med felles database med Finland og Sverige fortsetter med utgangspunkt i «Hitta 

Älghund» Dette er et prosjekt som alle de nordiske landene har forpliktet seg til gjennom 

avtale, og arbeidet er i gang. En utfordring har vært å kunne bruke hunde-data fra de 

respektive kennelklubber, men det er på gang en avtale mellom kennelklubbene på dette. En 

forutsetning for en slik datautveksling er at data ikke blir brukt til kommersielle formål. 

 

Vestfold og Telemark elghund-klubber arrangerte høsten 2016 NM for løshund. Vi takker 

arrangørene for et meget flott arrangement. Det stilte over 30 hunder til start, og vi gratulerer 

Kjetil Skjærbekk og Jämthunden Bjønnlosen`s Draco som Norgesmestere 2016. 

 

Sverige, og Västsvenska Älghundklubben arrangerte Nordisk mesterskap for løshund i slutten 

av september 2016, og Norge stilte med 5 hunder. Bortsett fra en hund som måtte bryte på 

grunn av alvorlig skade, så gjorde de Norske hundene det meget bra. De ble likevel knepent 

slått av Sverige i landskampen, men det ble en god 2. plass på det Norske laget. Men Norge 

fikk likevel den gjeveste tittelen, siden Eivind Haugseth og Jämthunden Eräansion Robin vant 

mesterskapet. Vi gratulerer ekvipasjen som nå kan titulere seg som Nordisk mester Løshund 

2016. 

 

Det har vært stor aktivitet i jaktprøvesesongen. Beklageligvis så ble flere områdeklubber 

rammet av kraftig snøfall i begynnelsen av november, og for noen klubber så har det ikke 

vært mulig å arrangere prøver etter dette. Men for mange klubber så ble prøveforholdene gode 

igjen i begynnelsen av desember, og mange hadde også glimrende prøveforhold i januar-17. 

Alt i alt så ble det en god prøvesesong, selv om vi ikke kom opp i samme antall prøver som i 

2015 sesongen.  

 

Sesong 2016 2015 2014 2013 

Sum startende hunder 963 1126 1002 905 

Sum 1-dags prøver 646 851 745 643 

Sum 2-dag prøver 317 275 257 262 

Sum skogdager 1228 1353 1209 1092 

 

 

RS-2017 vil vedta eventuelle endringer i prøvereglene. Disse vil være gjeldende fra høsten 

2017. På grunn av vårt Nordiske samarbeid, så vil det ikke bli de helt store endringene, men 

formålet ved evalueringen har vært å rydde opp i uklarheter og få alt av tidligere presiseringer 

nedfelt i selve regelverket. I løpet av våren vil det bli avholdt en nasjonal samling med 

minimum 2 representanter fra hver områdeklubb. Disse vil så bli ansvarlige for opplæringa i 

sine områdeklubber. Dette kurset vil bli et obligatorisk kurs for alle som skal dømme fra 

høsten 2017.  
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                                             Årsrapport fra Bandhundkomiteen 2016. 

Bandhundkomiteen har bestått av: 

• Kolbjørn Thun, Nord-Trøndelag Elghundklubb leder. 

• Nils Olav Stokke, Sør-Trøndelag Elghundklubb. 

• Bjørn Grue, Østerdalen Elghundklubb. 
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Komiteen har hatt et fysisk møte på Stjørdal. Øvrig kommunikasjon har skjedd på telefon og 

via e-post. Etter at nye bandhundregler ble vedtatt på RS 2016 har mye arbeid gått med til 

utvikling av skogskort og registreringsløsning for bandhundprøver i NPP. Dette har også vært 

tema på noen samla prøver og under dommermøtet i forbindelse med Ungdomsmesterskapet 

2016. 

Alle prøveresultater fra 2013, 2014, 2015 og 2016 er lagt inn i databasen i NPP. 

Prøvereglene har blitt oversatt til engelsk og er av FCI nå tildelt mulighet for å søke CACIT. 

Komiteens leder har, sammen leder av Løshundkomiteen, utarbeidet forslag til så like 

Fellesbestemmelser som mulig. Disse er overlevert FS og vil bli behandlet av 

Jakthundkomiteen i NKK. Det ble i denne prosessen noe fram og tilbake om hva som skulle 

ligge i prøvereglene og hva som skulle ligge i Fellesbestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ÅRSMELDING FRA ETTERSØKSUTVALGET. 

Utvalget har i perioden bestått av: Knut Aasland, Elin Elg Trøen og Knut Juvet med 

sistnevnte 

som leder.  Knut Herland har vært NEKF s kontaktperson. 

En har kun hatt kontakt via mail /tlf  bl. ann. pga økonomi. 
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Høsten 2016 var det høring på forslag til nye konkuranseprøveregler  ettersøk. Dette var ikke 

regler 

som gjelder ved godkjenning av ettersøkshunder,-  men tiltenkt  de som bedriver dette som  

hundesport. 

En sammenfattet det som kom i fra klubbene i saken og oversendte det til NEKF s styre. 

Ellers har det kun vært noen få henvendelser i forbindelse med regler og fortolkninger  

av prøveregler-   og selve godkjenningsprosedyren av ettersøkshund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Årsmelding Sponsorutvalg NEKF 2016 

I 2016 besto Sponsorutvalget av 

 

Leif Skiaker (leder)             Marius Olaussen 
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Vi har i 2016 arrangert 1 lotterisalg. 

Loddsalget startet på De Nordiske Jakt og fiske dager 2016.  

2 Premier ble trukket på de som hadde kjøpt lodd på disse dagene. 

- Elgjakt i Orsa Finnmark i 2017 

- 3 Årskort, Valgfritt mellom småviltjakt eller fiske  i Ringsaker jff  

 

Loddene ble delt ut til de forskjellige områdeklubber og noen ble ettersendt til de som solgte 

ut sine fort. 

Loddene skule vært solgt og innsendt til Leif innen 1. Nov 2016. 

Det manglet en del ved dette tidspunktet men etter noen purrerunder så kom alle inn. 

Trekningen skulle vært på Lillehammer politikammer den 15 desember. 2016.  

Men på grunn av sykdom måtte vi utsette trekningen en uke.  

Den ble da foretatt på Gjøvik Politikammer med 2 politibetjenter som vitner. 

 

Dette ble premielista 

1- Sauer 100 XT (Magne Landrø og Sauer) : Arne Melvin Velsand, Gran 

2- Bjørnejakt i Orsa Finnmark (Hamra Vildt.com): Kjetil Kaasin, Skien 

3- Tracker Supra (Tracker): Viola Elvrum, Jonsvatnet 

4- Tracker G100 (Tracker): Borgar Snarvold, Tynset 

5- Tracker G500 (Tracker): Roger Nordskag, Verdal 

6- Crispi Jaktstøvel titan GTX og Lyddemper (jakt og Friluft Arendal: Sigmund Skogen, 

Løten 

7- Gavekort hos Våpenloftet (INC Invest): Mats Ove Skott, Brekkebygd 

8- Overnatting i tretopphytte i ringsaker + kanefart (Tretopphytter og dølahestlaget. : Rolf 

Egil Krog, Dalsbygda 



15 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

9- Zeiss håndkikkert Terra (Zeiss Norge): Arne Granberg, Engerdal 

10- 1 års forbruk av kaisa hundefor ( Kaisa hundefor): Marte Marie Greni, Arneberg 

11- Hundesele (Kvikne salmakeri): Øyvind Breen, Vormsund 

12- Tracker Lisens (Tracker): Jonny Snemyr, Hægerland 

13- Tracker Lisens (Tracker): Arne Edvard Klefsås, Hegra 

14- Tracker Lisens (Tracker): Frode Sætran, Oslo 

15- Tracker Lisens (Tracker): Tor Kvifte, Vegårdshei 

16- Tracker Lisens (Tracker): Tobias Tømte, Hakadal 

 

Regnskap  

Solgte lodd 2945 â 50 kr = 147250,- 

Kostnad trykking  -5075,- 

 

 

Vi ønsker å takke alle som sponset med Premier og alle som solgte lodd. 

 

For Sponsorutvalget Marius 

 

 

 

 

 

 

                Årsmelding fra eksteriørdommerkomiteen i NEKF -  2016. 

Eksteriørdommer komiteen har fra 26.06.16 bestått av Arild Berget (leder), Frank 

Christiansen , Marianne Holmli , med  Jostein Dahle som Forbundstyrets kontaktperson. 

Komiteen har hatt tre møter,  11.07.16 på Værnes og  to møter hjemme hos Jostein Dahle hhv 

01.11.16 og 17.01.17. 
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På vårt første møte på Værnes ble vi enige om at vi skulle søke NEKF om å få avholde 

ekstriør - dommerkonferanse 11 og 12 januar 2017, noe som ble godkjent.  Vårt forbund har 

som kjent  hatt tradisjon for å avholde dommerkonferanser  for elghundrasene  hvert tredje år . 

Våre møter videre hadde som hovedagenda planlegging av dommerkonferansen, herunder 

lage et budsjett for denne, noe som ble godkjent av styret i NEKF. Planlegging videre fulgte 

videre med korrespondanse  pr tlf og e-post. 

Ekstriørdommerkonferansen ble avholdt som planlagt på Scandic Hell Hotell/Stjørdal, med 22 

dommere, en dommerelev og en dommeraspirant, samt noen observatører (autoriserte for 

andre raser). Vi hadde innledere om emnene premiegrader, gemytt/adferd, Norsk elghund grå 

, Norsk elghund svart, Jämthund og laikarasene ( de to sistnevnte fra SÄK). I tillegg innledet  

avlsutvalgene for NEG,NES og laikarasene. Mange positive hundeiere møtte med sine hunder 

slik at dommerne fikk diskutere og evaluere gruppevis hundens ekstriør og 

kvalitetspremiegrader  . Konferansen ble unisont enige om å sende anbefaling om noen 

tilføyelser i standardene for våre to norske raser til NEKF. En gjennomgang av innsamlede 

evaluerings skjemaer viste meget god fornøydhet fra konferansedeltagerne. 

 

Vi har i tillegg  svart på  spørsmål fra avlsutvalget for laikarasene,  og vi har hatt oppe til 

høring, etablering av Nordiske utstillinger.  

 

Trysil 22.02.2017. 

Arild Berget /s/         Frank Christiansen /s/      Marianne Holmli /s/                Jostein Dahle /s/  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Årsmelding AU NEG: 

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU NEG) utnevnt av forbundsstyret (FS), det har 

bestått av Jan Lien (leder), Marianne Holmli og Ellen Merethe Krokstad og FS’s 

kontaktperson Jostein Dahle. Det er avhold 1 møte og 1 tlf. møte. Mye av avlsarbeidet og 

fremdriften i arbeidet blir gjort på mail og tlf. AU medlemmer i mellom på enkelt saker. 

  

 Saker vi har prioritert er:  
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                -     FoU prosjekt 

                -     indeksering og oppdatering av avlshund lister 

                -     sykdoms registrering, særlig ødem 

                -     kullverdier på avlshundene 

 

Avlsutvalget har det siste året hatt ca. 45 henvendelser om paringer, noe som er en tydelig 

økning fra tidligere år men omtrent det samme som for 2015. Noen bare for å få bekreftet at 

de er innenfor våre krav til avlshunder m.m. 

 

. 

Indeksering av avlshunder: AU NEG har oppdatert listene over avlshunder 4 ganger i 2016, 

noe som er tidkrevende. Vi vil i 2017 ha 2 oppdateringer (januar og august). Hunder som blir 

innrapportert som avlshunder i perioden mellom oppdateringene, vil ligge på våre interne 

lister og kan bli gitt anbefalinger for paring. Dette er forøvrig en liste som det burde være 

mulig å vedlikeholde automatisk i dagens ”dataverden”….. 

 

Registrerings tall Norsk Elghund Grå: 

 

Det ble registrert 940 stk NEG i 2016, dette er en økning fra 2015 på 70 stk(9,3% økning). 

Dette er veldig bra etter en synkende trend fra 2013, er det nå økning igjen på NEG. Dette er 

fordelt på 212 registrerte kull. 

 

                                       2011        2012       2013         2014        2015       2016 

 

Norsk elghund grå           976         980         904           890          870         940 

 

HD: 

Avlest: 258 stk. I 2016(256 i 2015), resultat som følger:  

 

HD 2015:  HD 2016 

A: 118 stk. – 46,09% A – 111 stk. – 43,02% 

B: 77 stk. – 30,08% B- 81 stk. – 31,39% 

C: 51 stk. – 19,92% C- 47 stk. – 18,21% 

D: 8 stk. – 3,13% D – 17 stk. – 6,58% 

E. 2 stk. – 0,78% E – 2 stk. – 0,78% 

 

 

Det vil si at 74,41% (76,17 %)av NEG var røntget frie I 2016, mens 25,59%(23,83%) var 

røntget med HD i 2016. 
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HD Statistikk 2001 – 2016 fordelt på fødselsår 

 

AAR 

ANTAVKO

M 

ANTRONTG

ET 

ANTFRI

E 

ANTSVA

K 

ANTMID

D 

ANTSTER

K 

2001 959 361 313 35 8 5 

2002 1102 405 357 27 18 3 

2003 1004 367 324 28 10 5 

2004 1043 361 308 40 12 1 

2005 1135 384 341 29 12 2 

2006 1048 342 298 27 11 6 

2007 958 326 281 32 8 5 

2008 945 293 259 25 8 1 

2009 1107 366 308 42 15 1 

2010 958 316 269 39 8 0 

2011 976 272 219 41 12 0 

2012 980 273 217 40 16 0 

2013 904 227 180 34 12 1 

2014 890 151 118 25 7 1 

2015 870 127 100 19 7 1 

2016 940 12 12 0 0 0 
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Utstilling/Eksteriør 

  

Det har vært 1640 hunder utstilt fordelt på 63 utstillinger noe som er økning fra 2015 hvor det 

var stilt 1547 hunder på 62 utstillinger.  

 

Jaktprøver 

 

Det har vært gjennomført 630 stk jaktpøver løshund med NEG i 2016. Resultatene er som 

følger: 

1. premie: 416 stk – 66% 

2. premie: 40 stk – 6,5% 

3. premie: 27 stk – 4,3% 

0 premie: 146 stk - 23,2% 

 

Dette gir oss 76,8% premiering av antall startende hunder på NEG i 2016. Dvs at mer en 3 av 

4 hunder som starter på jaktprøve går til premie, og nesten 7 av 10 går til 1.premie!  

Dette er en kraftig forbedring  i premieprosent fra 66,3% i 2015, 68,9% i 2014 og 69,5% i 

2013. Vi må følge utviklingen videre, men sånn det ser ut nå så er absolutt NEG på rett kurs 

☺ 

Bandhundprøver skal også fra sesongen 2017 bruke NPP,  noe som vil gi oss samlet ett en 

veldig god hjelp for å følge utviklingen i rasen på jaktprøver. 

 

 

 

FoU prosjektet: 

 Prosjektet er avsluttet, sluttrapport er levert.  

 

 

Utfordringer:  
Data på jaktprøver er registrert på NPP programmet for løshund prøver og vil fra 2017også bli 

implementert for bandhundprøver.. Nordisk Älg Union jobber nå med å få brukt Hitta 

Älghund som en nordisk database for elghundene, der er det muligheter for produksjon av 

statistikk for den nordiske populasjonen av NEG. Vi håper dette arbeidet kan gi oss nye 

muligheter på riktige og gode statistikker fra neste år. 

  

Rapportering av dokumenterte sykdommer, ønsker vi skal bli bedre. Det er viktig at der det er 

mulig så kommer det dokumentert rapporter fra veterinær. Det er nå ute på høring fra NKK en 

sak på registrering og offentliggjøring av alvorlige sykdommer på DogWeb. Vi mener det er 

en under rapportering på sykdommer, noe som dessverre fører til videre avl på «syke» 
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blodslinjer. 

 

Dispensasjons søknader på/for tisper til det 6 kullet og pga. alder (8 år) har vi ikke motatt etter 

RAS ble godkjent av NKK.  

 

Jan Lien                   Marianne Holmli                    Ellen Krokstad        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2016 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort er utnevnt av Forbundsstyret NEKF og har i 2016 bestått 

av: 

Leder: Camilla Hartz Repshus 

Medlem: Anita Lie 
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Medlem: Kåre Hårstadstrand 

Det er i løpet av 2016 ikke avholdt noen møter, av hensyn til NEKF økonomiske situasjon, 

men utvalget har hatt hyppig kontakt per telefon og epost. Hovedfokuset har vært arbeid med 

helse og sykdomsregistreringer i rasen. AU har også videreført og videreutviklet statistisk 

materiale gjennom hele året, samt godkjent kombinasjoner til parring og bistått med 

parringspartnere der dette har vært ønskelig. AU har også hatt avlshunder tisper/hanner til 

godkjenning. AU har også utarbeidet en parringsavtale, som oppdrettere og hannhundeiere 

kan benytte seg av hvis de ønsker. FOU prosjektet ble avsluttet ved nyttår. 

Avl:                        Ved 

utganger av 2016 var det 97 hannhunder (91 hanner i 2015) på avlshundlisten og 73 tisper 

(54 tisper i 2015) på avlshundlisten. Det ble i 2016 registrert 210 valper på 47 kull, noe som 

gir en gjennomsnittlig kullstr på 4,46. Fokusområder videre blir å rekruttere hunder til avl, 

samt oppfordre til lav innavlsgrad på parring hos friske individer. Vi registrerer at de fleste 

oppdretterne nå ønsker parringsgodkjenning fra AU 

Helse:                  AUNES har 

gjennom 2016 arbeidet med nye utfordringer i forbindelse med helse og arvelige sykdommer; 

juvenil ataxi, glaukom og overgangsvirvel. Det er igangsatt samarbeid med NMBU og NKK 

for dette, samt et prosjekt for å se på arv/gener for spesielt juvenil ataxi og glukom. På sikt 

forventes det å ha gentester som kan identifisere bærere av de enkelte arvelige sykdommene. 

Jakt:            Det er i 

løpet av 2016 gått 203 prøvedager.  Herav er det 119 1. premier, 23 stk 2. premier, 17 stk 3. 

premier og 44 stk til 0. NES stadfester dermed sin rolle som en utmerket bandhund. 

Eksteriør:                 I løpet av 

2016 er det bedømt 412 NES på utstillinger. Eksteriøret på NES må betegnes som svært bra 

da 58,98% av hundene oppnår excellent og bedre på utstilling. Avslutvalget har ført 

statistikk over hvilke anmerkninger som går igjen på kritikkskjema for å se eksteriøre trender 

hos rasen. Fordelingen er slik: 
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Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vil takke alle som har deltatt på utstillinger, prøver og 

bidratt lokalt hos egen elghund klubb. Deres arbeid gjør at AUNES får viktig informasjon 

angående status for rasen, utvikling videre, samt god markedsføring for NES. AUNES ønsker 

tilbakemeldinger om gode resultater og aktuelle hunder for avl. AUNES vil oppfordre NES-

eiere til å stille på utstillinger og jaktprøver for å dokumentere egenskapene til NES. 

AUNES ønsker å takke medlemmer og oppdrettere for samarbeidet i 2016 og ser frem til godt 

samarbeid om avlsarbeidet også i 2017. 

 

 

Årsmelding 

Avlsutvalget for Jämthund 

2016 

 

Avlsutvalget for Jämthund ble etter RS 2016 satt sammen slik: 

Leder Odd Arne Farsethås 

Medlem Ole Anders Stenby 

 Even Grindvollen (Arild Berget) 

  

Kontaktperson 

Styret 

Eivind Haugseth 

 

Arild Berget måtte på grunn av sin jobb situasjon trekke seg som medlem før jakta og Even 

Grindvollen overtok hans plass. 

Type anmerking Lang rygg

Løst ringlet hale

Fallende kryss

Lavt ansatt hale

Lavt ansatte ører

Store ører

Reservert

Brunskjær

Lett benstamme

Lyse øyne
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Utvalget har i løpet av året hatt flere telefonmøter og kontakt seg imellom på epost etter 

behov. Jämthunden har de senere år hatt en positiv utvikling i antall registreringer. En liten 

stagnasjon ble registrert i 2016 hvor Jämthund er nummer 22, ned fra 17. plass i 2015, på 

listen over de mest populære hunderasene i Norge. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jämthund 276 300 347 386 381 342 

 

Avelsutvalget arrangerte i forbindelse med Dombåsutstilligen, 25. og 26. juni 2016, en 

championatpresentasjon og en samling i Auditoriet på lørdag. Det var påmeldt 7 hanner og 9 

tisper til championatparaden som ble presentert av Arild Berget. På samlingen lørdag 

ettermiddag var orienterte Avlsutvalget kort om sitt arbeid, mens Hundejakt v/Omar Trøen 

var engasjert til å vise film og Jukka Immonen foredro om avl og tidlig jakt basert på 

erfaringer fra Finland. 

Arbeidet med å utarbeide et RAS-dokument for Jämthund fortsatte i 2016 og et utkast ble 

presentert for FS i desember. Avlsutvalget ble anmodet om noen justeringer og dette arbeidet 

ble påbegynt umiddelbart, slik at RAS vil bli ferdigstilt tidlig i 2017. Avlsutvalget har i løpet 

av året hatt noen endringer i bemanning og det har dessverre heller ikke i 2016 vært kapasitet 

til å utarbeide planlagte og ønskede statistikker over jaktprøver, utstillinger, kull etc. utover 

det som vil bli dokumentert i RAS. 

Avlsutvalget har mottatt henvendelser både på epost og telefon angjeldende parringer, 

hannhund til parring, anskaffelse av hund, sykdom og andre generelle spørsmål. Det er 

behandlet en søknad om dispensasjon til parring av tispe over 8 år. Vi har 51 godkjente 

hanner og 43 tisper som avlshunder pr 31/12. 
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Avlsutvalg/kontaktutvalg – Laikarasene 

Avlsutvalget ble oppnevnt i FS sak 53/15.  

Utvalget har bestått av Tommy Sønsterud og Terje Tovmo, 

Det har vært kontakt via telefon og e-post. Med bare to medlemmer i utvalget har dette 

fungert greit. De fleste henvendelsene som mottas er fra valpeinteressenter som er på utkikk 

etter valp.  

Arbeidet med RAS er påbegynt. Uten tilgang til en enkel måte å hente ut statistikk fra er dette 

en tidkrevende jobb. Det er utarbeidet statistikk fra 1985 på registreringer og innavl. 

 

 

Registeringer 

 

Østsibirsk laika 

Antall Far   Mor   Oppdretter 

2 NO05405/06 Kirow* NO20109/06 R/S Laika Kjetil Undseth 

3 NO17868/05 
R/S Viltmester-

kaiser 
NO38947/12 Mitcja Roar Sæther 

3 NO50836/12 Tikko* S24073/2007 Skönsåsens Cissi 
Rolf E. 

Døskeland 

5 SE50186/2010 
Ponderforsens 

Eldar* 
SE27126/2010 

Jaktfjäderns 

Bris* 

O I 

Rønningsgrind 

6 NO38754/11 Larstjønnas clavny* 
FINER 

24046/11 
Aisa Rune Flataas 

6 S22576/2009 Bjärvarnas Jo* NO41348/11  
Sagløkken's 

Tinka* 
Steinar Gjersvold 

3 NO53310/13 Tico NO43388/16 Ronja Seming Undseth 

6 FIN42673/08 Ketunpojan Rex* FI16465/14 Ayra* Espen Fyhn 

8 Import 7 fra Sverige og 1 fra Finland 

42  34 født i Norge- Øverste kullet født i 2011, registrert 2016. 

Vestsibirsk laika 
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Antall Far   Mor   Oppdretter 

5 Se10511/2010* Gizmo* No31245/13 Raisa Kjetil Storbråten 

5 NO31241/13 Frost FIN33553/07 Kakarinso Ride Jonny Rosendal 

6 FI20520/12 Ice* NO46666/12 
Serebjanka 

Hanta* 
Trond A Trovåg 

1 Import 1 stk fra Sverige 

17   

 *Jaktpremiert på løshundprøve 

 

Det ble ikke registrert noen Russisk Europeisk Laika i 2016. 

For Østsibirsk laika er far i 6 av 8 kull premiert som løshund, 3 av tispene er premiert. 2 av 8 

kull fyller kravene i avelsstrategien. 

For vestsibirsk laika er far i 2 av 3 kull premiert som løshund, 1 av tispene er premiert.  

 

Helse 

14 øst og 2 vest er røntget for HD. Alle frie. Resultater fra HD og Ed undersøkning 2010-

2016 er gjengitt i tabellen under. Antall hunder som blir undersøkt er lavt og enkelt resultater 

kan få stor utslag. 

 

HD og ED, 2010-2016. År satt ut fra avlesning. 

Østsibirsk Laika 

  HD ED 

År A B C D E sum Uten Uten Med Sum Uten 

2016 8 6 0 0 0 14 100 % 4 0 4 100 % 

2015 6 4 1 0 0 11 91 % 2   2 100 % 

2014 9 1 0 0 0 10 100 % 3   3 100 % 

2013 6 2 0 0 0 8 100 % 3   3 100 % 

2012 11 1 1 0 0 13 92 % 1   1 100 % 
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2011 10 0 1 0 0 11 91 % 2 1 3 67 % 

2010 13 0 0 0 0 13 100 % 1 0 1 100 % 

Sum 63 14 3 0 0 80 96 % 16 1 17 94 % 

Vestsibirsk Laika 

  HD ED 

År A B C D E sum A & B Uten Med Sum Uten 

2016 0 2 0 0 0 2 100 % 1 0 1 100 % 

2015 2 0 0 0 0 2 100 % - - - - 

2014 2 0 0 0 0 2 100 % 1 0 1 100 % 

2013 8 0 1 0 0 9 89 % 4 0 4 100 % 

2012 9 0 0 0 0 9 100 % 1 0 1 100 % 

2011 2 0 2 0 0 4 50 % 1 0 1 100 % 

2010 2 1 0 0 1 4 75 % 2 0 2 100 % 

Sum 25 3 3 0 1 32 88 % 10 0 10 100 % 

Russisk-Europeisk Laika 

  HD ED 

År A B C D  E sum 

% A & 

B Uten Med Sum Uten 

2016 - - - - - 0 - - - - - 

2015 - - - - - 0 - - - - - 

2014 - - - - - 0 - - - - - 

2013 - - - - - 0 - - - - - 

2012 - - - - - 0 - - - - - 

2011 - - - - - 0 - - - - - 

2010 1 0 0 0 0 1 100 % 1 0 1 100 % 

Sum 1 0 0 0 0 1 100 % 1 0 1 100 % 
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Utstilling 

 

33 forskjellige Østsibirske laikaer har stilt på utstilling i 2016. Diagrammet under viser 

fordeling av premiegrad. Der en hund er stilt flere ganger er det beste resultatet som vises. 

 

 

 

7 forskjellige Vestsibirske Laikaer er stilt på utstilling 

18 %

30 %

6 %
6 %

3 %

0 %

37 %

Østsibirsk laika 2016

excelent

Very good

Good

Sufficent

0

Kip

ck
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Ut fra utstillingsresultatene så virker standarden på hundene å være bra. 

 

Jaktprøver 

Laikarasene kan premieres på jaktprøver for elg og skogsfugl i Norge 

Skogsfugl 

Ingen starter på prøver i regi av spetsklubben. 

Elg 

Østsibirsk Laika, antall prøver og premiering prøvesesongen 2013-2016 

 

Sum Tisper Hannhunder 

År 

Prøv

e 

dager 1 2 3 0 

% 

premi

e 

Prøv

e 

dager 1 2 3 0 

Prøv

e 

dager 1 2 3 0 

2013 15 4 1 4 6 60 % 8 1 1 2 4 7 3 0 2 2 

2014 34 17 4 4 9 74 % 15 7 2 2 4 19 10 2 2 5 

2015 16 5 1 2 8 50 % 7 3 0 0 4 9 2 1 2 4 

2016

* 25 10 4 0 11 56 % 9 4 0 0 5 16 6 4 0 6 

* Kan være prøver som ikke er innlagt. 

excelent
29 %

Very good
14 %

Good
0 %Sufficent

0 %
0

0 %

ck
57 %

Vestsibirsk Laika

excelent

Very good

Good

Sufficent

0

Kip
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Utfordringer 

Flere av tispene som blir brukt i avl bør være jaktpremiert som løshund for å ivareta rasenes 

jaktegenskaper. Større andel av hundene som blir registrert burde ha fått HD status. Andelen 

HD i Laikarasene er lav i forhold til mange andre jakthundraser og en bør prøve å unngå en 

økning. Det er en utfordring at det ikke finnes en felles database for å sammenligne hunder og 

parringer over grensene. Manglende system for å hente ut statistikk er og en utfordring  
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Avlsrådet for Svensk Hvit Elghund 

 

Årsrapport   2016 

 

I 2016 har avlsrådet for Svensk Hvit Elghund har hatt 3 representanter inkl. leder fra Sverige, 

to representanter fra Finland og tre fra Norge. Avlsrådets virksomhet har i likhet med tidligere 

år vært basert på telefonmøter, telefonsamtaler og e-post. Arbeidet er gjennomført iht vedtatt 

instruks, og sa arbeidet over landegrensene har fungert meget bra.  

Virksomheten har i hovedsak bestått i avlsrådgivning til tispe- og hannhund-eiere som ønsker 

å avle på sine hunder. Det er også gitt henvisninger og råd til valpekjøpere og andre som 

ønsker å bli kjent med rasen. Alle forslag til paringer fra avlsrådet er basert på vedtatte 

retningslinjer og krav i RAS (RaseAvlsStrategien). Målsetningen og forhåpningen er at dette 

på sikt skal bidra til at vi får en evnere kvalitet på hundene, først og fremst med tanke på helse 

og jaktegenskaper.  

Avlsrådet mener forutsetningene for å lykkes med dette er gode om vi kan få flere 

hundeeiere til å engasjere seg med HD/AD-røntgen, utstillinger og jaktprøver. Dessverre 

må vi konstatere at tilgjengelige hunder for avl er en brøkdel av hva det burde være pga 

manglende røntgen-, utstillings- og jaktprøveresultater. Vi ser også at noen få 

oppdrettere ikke respekterer den avlsstrategien som både svenske og norske 

kennelklubben har vedtatt, og herigjennom ser bort fra anbefalingene fra svenske og 

norske elghundklubben.  

Ved utgangen av 2016 fantes det 1549  registrerte hunder født etter 01.01.2006.  

(402 i Finland, 765 i Sverige og 382 i Norge). I løpet av 2016 ble det registrert 156 valper. 

Antallet kull var 20. Gjennomsnittlig kullstørrelse 7,8 valper . Den gjennomsnittlige 

innavlsgraden lå klart under målet angitt i RAS (2.5%). 

 

Ut fra registrerte data i DogWeb pr 01.03.2017 gikk 8 hunder tilsammen 14 bandhundprøver i 

Norge i 2016. 5 av hundene oppnådde premiering (63 %). Beste bandhund i 2016 som i 2015 

ble NUCH NV-13 NJ(B)CH NO38650/11 Sætertunets Kira med førstepris og 87 poeng. 

Ingen løshundprøver kommer med i datauttrekket fra DogWeb pr 05.03. Vi jobber for å få 

tilgang til andre løsninger som forhåpentligvis kan gi oversikt over gjennomførte 

løshundprøver. 

I Sverige og Finland gikk 48 hunder tilsammen 74 løshundprøver. 36 hunder oppnådde 

premiering (70%). To hunder gikk 6 bandhundprøver i Sverige og begge disse oppnådde 

premiering. 
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Når det gjelder HD-status kan vi konstatere at resultatene varierer fra år til år. Av 51 hunder 

som ble røntget i 2016 (Finland, Sverige og Norge) hadde 12 stk C eller D. Dette innebærer at 

23%  hadde HD-feil. Resultatet er dermed likt med 2014 og 2015 og fortsatt langt over 

målsetningen. Til tross for en viss usikkerhet og uenighet om dagens HD-målinger og verdien 

av disse, mener avlsrådet det er viktig å øke andelen HD-røntgede hunder, spesielt med tanke 

på at kjent HD-status er et krav for å bruke hundene i avl. Av 42 hunder som ble AD-røntget 

hadde 2 anmerkning (4,5%). 

Helsesituasjon for Svensk Hvit Elghund er stabil og god. Det dukker opp enkelttilfeller av 

ulike sjukdommer som i alle raser, men det er ingen av disse som er overrepresentert eller 

konstatert spesielt arvelig i rasen.  

Avlsrådet har fortsatt tro på en positiv framtid for Svensk Hvit Elghund. Dette forutsetter 

fortsatt engasjement og godt samarbeid fra/mellom organisasjoner og hundeiere.  

 

Det viktigste ansvaret for rasens utvikling ligger til syvende og sist hos oppdretterne. 

Gjennom å prioritere valpekjøpere som ønsker å bruke hundene aktivt til jakt, røntge 

hundene og stille disse på jaktprøver og utstillinger vil oppdrettere gjøre det aller 

viktigste arbeidet for rasens framgang 

  

Avlsrådet har i 2016 bestått av:  

Peter Lindberg  ( sammenk. Sverige ) 

Linda Landby (Sverige) 

Olivia Wemälv (Sverige) 

Esa Tammenoksa (Finland) 

Jenni Lahtinen (Finland) 

Mona Austvik (Norge, del av året) 

Ann-Christin Rønning (Norge) 

Arne Olav Vårtun (Norge) 

 

Forslag til vedtak: 

Forbundsstyrets årsberetning som også inneholder årsmeldinger for underutvalgene tas til 

etterretning.  
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RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Ole A. Løite 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Forbundsstyrets årsberetning som også inneholder årsmeldinger for underutvalgene tas til 

etterretning.  

 

 

 

Sak 8: Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2016 

 

Årsregnskap 2016 

for 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Organisasjonsnr. 975679489 
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Norske Elghundklubbers Forbund 

Årsberetning 2016 

Virksomhetens art 

Norske Elghundklubbers forbund er en frivillig organisasjon som utøver hundearbeid, herunder avl, 

jaktprøver og utstillinger. 

Utvikling i resultat og stilling 

 2016 2015 

Driftsinntekter 2 514 665 2 285 068 
Driftsresultat 312 886 -1 446 973 
Årsresultat 300 283 -1 436 889 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Balansesum 1 022 258 1 114 510 
Egenkapital 105 494 -194 789 
Egenkapitalprosent 10,3% -17,5% 
Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 2 285 068 kr  i fjor til 2 514 665 kr i år, en økning på 10,0 %. 

Årsresultatet ble 300 283 kr. mot -1 436 889 kr i fjor. 

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte 

årsregnskapet. 

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og 

stillingen ved regnskapsårets slutt. 

Årsresultat og disponering av årsoverskudd 

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 300 283: 
Overføring annen egenkapital  105 494 

Dekning av tidligere udekket tap  194 789 

Totalt 

EIDSBERG den 

 300 283 

Knut J. Herland Kjell Kruke Helge Jakobsen 
Styreleder Styremedlem Styremedlem 

Jostein Dahle 

 

Eivind Haugseth 



34 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

Styremedlem  Styremedlem 

 

   Norske Elghundklubbers Forbund  

Resultatregnskap Note

 2016 

2015 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt 

 

2 514 665  2 285 068 
Sum driftsinntekter  2 514 665  2 285 068 

Driftskostnader 

Varekostnad 
 

767 595  577 914 
Lønnskostnad 1 315 776  419 043 
Annen driftskostnad  1 118 407  2 735 084 

Sum driftskostnader  2 201 779  3 732 041 

DRIFTSRESULTAT  312 886  (1 446 973) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt 

 

2 294  10 539 
Annen finansinntekt  1 237  0 

Sum finansinntekter  3 531  10 539 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad 2 16 134  455 
Sum finanskostnader  16 134  455 

NETTO FINANSPOSTER  (12 603) 10 084 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  
300 283  (1 436 889) 

Skattekostnad på ordinært resultat  
0  0 

ORDINÆRT RESULTAT  300 283  (1 436 889) 

ÅRSRESULTAT 

 

300 283  (1 436 889) 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 3 105 494  (1 436 889) 
Fremføring av udekket tap 3 194 789  0 
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SUM OVERF. OG DISP.  300 283  (1 436 889) 

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund   Organisasjonsnr. 975679489 

 

   Norske Elghundklubbers Forbund 

Balanse  pr. 31.12.2016 

 Note 31.12.2016 31.12.2015 

EIENDELER 

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer 4 263 959  327 873 
Andre kortsiktige fordringer 5 50 926  107 266 
Sum fordringer  314 885  435 139 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 707 373  679 370 
SUM OMLØPSMIDLER  1 022 257  1 114 510 

SUM EIENDELER  1 022 257  1 114 510 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 3 105 494  (194 789) 
Sum opptjent egenkapital  105 494  (194 789) 

SUM EGENKAPITAL  105 494  (194 789) 

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 

 

(7 306) 50 472 
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Skyldig offentlige avgifter  24 654  24 180 

Annen kortsiktig gjeld 2 899 415  1 234 647 
SUM KORTSIKTIG GJELD  916 763  1 309 299 

SUM GJELD  916 763  1 309 299 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 022 258  1 114 510 

EIDSBERG den 

Knut J. Herland Kjell Kruke Helge Jakobsen 
Styreleder Styremedlem Styremedlem 

Jostein Dahle 

 

Eivind Haugseth 
         Styremedlem                   Styremedlem 

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund  Organisasjonsnr. 975679489 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Noter 2016 

Note 1 - Lønnskostnad 

 I år I fjor 

Lønn 190 149 240 832 

Arbeidsgiveravgift 30 567 24 110 

Andre lønnsrelaterte ytelser 95 060 154 100 

Totalt 315 776 419 043 

Godtgjørelse til styremedlemmer utgjør  kr 15 000 
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Aksjekapital /  Annen Sum 

selskapskapital egenkapital egenkapital 

Pr 1.1. 0 -194 789 -194 789 

Tilført fra årsresultat 0 300 283 300 283 

Pr 31.12. 0 105 494 105 494 

Note 4 - Kundefordringer 

Kundefordringer  kr 193 259 

 

Opptjent inntekt vedrørende dommerutdanning  kr   84 900  

Avsetning tap på kundefordringer kr - 14 200  
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Møtegodtgjørelse utgjør  kr 94500 

Note 2 - Annen rentekostnad 

Norske Elghundklubbers Forbund har gjeld til: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb kr 100 000 

Nord-Trøndelag Elghundklubb kr 200 000 

Hedmark Elghundklubb kr 200 000 

Follo og Østfold Elghundklubb kr 100 000 

Telemark Elghunsklubb kr 200 000 

Sum gjeld kr 800 000 

Jf. Låneavtaler så er gjeld renteberegnet med 2% rente for 2016 som utgjør kr 16 000. 

Note 3 - Overføringer annen egenkapital 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Sum kundefordringer  kr 263 959  

Noter for Norske Elghundklubbers Forbund  Organisasjonsnr. 975679489 
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Noter 2016 

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer 

Fordring mot tidligere ansatt utgjør kr 44 990. 

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 49 004 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 36 526.  

Noter for Norske Elghundklubbers Forbund Organisasjonsnr. 975679489 
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Norske Elghundklubbers Forbund 

Resultatregnskap Note

 2016 

Kontospesifisert utskrift: 22.02.2017  

13:44 

2015 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt 
   3000 Champ.Skjold 

 

162 343,00  148 530,00 
   3100 Medlemskontigent  1 058 510,00  1 066 010,00 

   3110 Refusjoner fra medlemmer  53 129,50  0,00 

   3120 Elghunden, abonnement  707 555,00  656 313,00 

   3125 Årboka  76 560,00  84 700,00 

   3130 Salg annonser  119 030,40  139 900,00 

   3140 FOU  86 235,00  187 315,00 

   3142 Salg Rasekomp.  6 960,00  2 300,00 

   3900 Andre driftsinntekter  127 536,50  0,00 

   3910 Gaver  31 905,75  0,00 

   3990 Påløpt inntekt  84 900,00  0,00 

Sum Salgsinntekt  2 514 665,15  2 285 068,00 

Sum driftsinntekter  2 514 665,15  2 285 068,00 

Driftskostnader 
Varekostnad 
   4100 Trykking/porto Elghunden 

 

580 321,60  336 622,98 
   4105 Trykking Årboka  48 354,40  107 827,20 

   4110 Rasekompendium  3 419,20  0,00 

   4200 Produksjon av CH-Skjold  130 425,00  125 024,20 

   4220 Landslotteriet  5 075,00  0,00 

   4320 Kontorutstyr  0,00  8 440,00 
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Sum Varekostnad  767 595,20  577 914,38 

Lønnskostnad 1   

   5000 Lønn til ansatte  147 424,00  194 772,00 

   5092 Feriepenger  17 699,12  27 852,36 

   5210 Fri telefon  0,00  18 208,00 

   5300 Kontorgodtgjørelse  27 500,00  0,00 

   5301 Telefongodtgjørelse  5 430,32  0,00 

   5330 Godtgjørelse til styremedlemmer  15 000,00  0,00 

   5390 Møtegodtgjørelse  94 500,00  154 100,00 

   5400 Arbeidsgiveravgift  29 378,70  22 327,76 

   5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer  1 188,13  1 782,60 

   5800 Refusjon av sykepenger  (22 904,00) 0,00 

   5990 Annen personalkostnad  560,00  0,00 

Sum Lønnskostnad  315 776,27  419 042,72 

Annen driftskostnad    

6300 Leie lokaler 
 

12 000,00  24 189,00 
   6490 Leie Postbokf  0,00  3 020,00 

   6550 Kostnadsført datautstyr  3 649,62  55 047,59 

   6553 Programvare  66 938,94  0,00 

   6700 Revisjonshonorar  49 375,00  29 300,00 

   6705 Regnskapshonorar  72 757,00  0,00 

   6720 Honorar advokat  158 701,25  0,00 

   6725 Honorar juridisk bistand fradr.  0,00  133 659,80 

   6800 Kontorrekvisita  7 033,87  12 739,00 

   6850 Konferanser  0,00  40 215,00 

   6860 Møter  272 385,00  372 857,00 

   6870 Kurs/Opplæring  0,00  17 600,00 

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Norske Elghundklubbers Forbund Organisasjonsnr. 975679489 Side 1 av 5 
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Norske Elghundklubbers Forbund 

Resultatregnskap Note 2016 

Kontospesifisert utskrift: 22.02.2017  

13:44 

2015 

   6900 Telefon 
 

5 133,58  17 877,46 
   6902 Telefonmøter  0,00  1 737,57 

   6940 Porto  2 797,10  4 777,40 

   6941 Porto Elghunden  0,00  252 469,98 

   7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig  79 596,78  137 413,80 

   7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig  171 687,23  233 683,66 

   7300 Stand, Utstillinger  6 813,29  5 214,60 

   7320 Reklameannonser  12 613,75  13 026,59 

   7400 Dommerutdanning  0,00  43 000,50 

   7410 Samarbeidsavgift, JD  0,00  6 000,00 

   7420 Gaver/Diplomer/premier  70 163,00  35 638,51 

   7421 Gaver/Premier NM  0,00  19 444,00 

   7450 Tilskudd NM ETC  40 000,00  35 000,00 

   7460 Prosjekt elghund  6 601,00  0,00 

   7500 Forsikringspremie  9 318,00  8 080,00 

   7770 Bank og kortgebyrer  2 284,50  3 092,25 

   7771 Øreavrunding  (15,90) 0,59 

   7790 Annen kostnad m/fradrag  35 104,75  0,00 

   7830 Tap på fordringer fradragsberet  49 269,50  0,00 

   7839 Endring i avsetning til tap  (15 800,00) 30 000,00 

   7840 Forlik Egmont  0,00  1 200 000,00 

Sum Annen driftskostnad  1 118 407,26  2 735 084,30 



43 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

Sum driftskostnader  2 201 778,73  3 732 041,40 

DRIFTSRESULTAT  312 886,42  (1 446 973,40) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt 
   8050 Renteinntekt bankinnskudd 

 

1 743,96  10 539,04 
   8055 Renteinntekter kundefordinger  550,00  0,00 

Sum Annen renteinntekt  2 293,96  10 539,04 

Annen finansinntekt 
   8079 Annen finansinntekt 

 
1 237,00  0,00 

Sum Annen finansinntekt  1 237,00  0,00 

Sum finansinntekter  3 530,96  10 539,04 

Finanskostnader 

Annen rentekostnad 2 
  

   8150 Annen rentekostnad  16 000,00  454,80 

   8155 Rentekostnad leverandørgjeld  134,00  0,00 

Sum Annen rentekostnad  16 134,00  454,80 

Sum finanskostnader  16 134,00  454,80 

NETTO FINANSPOSTER  (12 603,04) 10 084,24 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  
300 283,38  (1 436 889,16) 

Skattekostnad på ordinært resultat 

ORDINÆRT RESULTAT 

 

300 283,38  (1 436 889,16) 

ÅRSRESULTAT 
 

300 283,38  (1 436 889,16) 

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Norske Elghundklubbers Forbund Organisasjonsnr. 975679489 Side 2 av 5 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Resultatregnskap 
Kontospesifise 

Note          2016              2015           

rt utskrift: 22.02.2017  13:44 

 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 3 
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   8960 Overføringer annen egenkapital  105 494,38  (1 436 889,00) 

Sum Overføringer annen egenkapital  105 494,38  (1 436 889,00) 

Fremføring av udekket tap 3   

   8991 Dekning av udekket tap  194 789,00  0,00 

Sum Fremføring av udekket tap  194 789,00  0,00 

SUM OVERF. OG DISP.  300 283,38  (1 436 889,00) 

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Norske Elghundklubbers Forbund Organisasjonsnr. 975679489 Side 3 av 5 
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Norske Elghundklubbers Forbund  

Balanse  pr. 31.12.2016 
Note 31.12.2016 

31.12.2015 

EIENDELER 

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer 4 

  

   1500 Kundefordirnger  193 258,50  357 873,10 

   1530 Opptjente ikke fakt. inntekter  84 900,00  0,00 

   1580 Avsetning tap på kundefordringe  (14 200,00) (30 000,00) 

Sum Kundefordringer  263 958,50  327 873,10 

Andre kortsiktige fordringer 5   

   1570 Fordring Arild Visdal  44 990,13  933,00 

   1571 Tilgode medlemskont. NKK  0,00  46 085,00 

   1579 Andre kortsiktige fordringer  0,00  7 000,00 

   2740 Oppgjørskonto merverdigavgift  5 936,00  47 395,00 

   2940 Feriepenger årets avsetning  0,00  4 318,05 

   2960 Annen påløpt kostnad  0,00  1 535,00 

Sum Andre kortsiktige fordringer  50 926,13  107 266,05 

Sum fordringer  314 884,63  435 139,15 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6   

   1920 Bank 1620 09 34680  263 457,37  181 595,64 

   1930 Bank 1594 24 71065  163 411,20  461 249,07 

   1935 Bank 1503 28 94183  127 942,10  0,00 

   1940 Gaver 1503.74.80883  103 558,11  0,00 

   1950 Skattetrekkskonto 1604 08 92439  49 004,08  36 525,71 

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.  707 372,86  679 370,42 
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SUM OMLØPSMIDLER  1 022 257,49  1 114 509,57 

SUM EIENDELER  1 022 257,49  1 114 509,57 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 3 

  

   2050 Annen egenkapital  105 494,38  (194 789,00) 

Sum Annen egenkapital  105 494,38  (194 789,00) 

Sum opptjent egenkapital  105 494,38  (194 789,00) 

SUM EGENKAPITAL  105 494,38  (194 789,00) 

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 
   2400 Leverandørgjeld 

 

(7 305,50) 50 472,08 
Sum Leverandørgjeld  (7 305,50) 50 472,08 

Skyldig offentlige avgifter    

2600 Forskuddstrekk 
 

9 785,00  16 170,00 
   2770 Skyldig arbeidsgiveravgift  13 681,03  2 835,00 

   2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn  1 187,80  5 175,00 

Sum Skyldig offentlige avgifter  24 653,83  24 180,00 

Annen kortsiktig gjeld 2   

   1578 Avsetning forskning  75 000,00  0,00 

   2915 Gjeld til eiere  800 000,00  0,00 

   2940 Feriepenger årets avsetning  8 414,94  0,00 

   2950 Påløpt rente  16 000,00  0,00 
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Norske Elghundklubbers Forbund  

Balanse pr.  31.12.2016 

Note 31.12.2016 

31.12.2015 

   2989 Avsetninger for andre forplikte 
 

0,00  1 200 000,00 
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   2998 Interimskonto  0,00  34 646,65 

Sum Annen kortsiktig gjeld  899 414,94  1 234 646,65 

SUM KORTSIKTIG GJELD  916 763,27  1 309 298,73 

SUM GJELD  916 763,27  1 309 298,73 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 022 257,65  1 114 509,73 
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Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Norske Elghundklubbers Forbund Organisasjonsnr. 975679489 Side 5 av 5 

 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Jostein Dahle, Nils Olav Stokke 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

FS sitt fremlagte regnskap bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes. 
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Revisjonsberetning 

for 

Norges Elghundklubbers Forbund (NEKF)`s årsregnskap 2016. 

 

Som valgte revisorer har vi revidert NEKF`s årsregnskap for 2016. Årsregnskapet består av styrets 

årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter. 

Regnskaper er ført av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. 

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 300.283,- og egenkapital pr. 31.12.2016 er kr. 105.494,-. 

Fra regnskapsfører og kasserer har vi uten opphold mottatt etterspurt skriftlig grunnlagsmateriale og 

dokumentasjoner og samme personer har besvart våre muntlige henvendelser. 

Følgende revisjonskontroller er gjennomførte: 

- NEKF`s firmaattest er kontrollert og funnet ajourført. 

- Oppdragsavtale med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er signert. 

- Det er foretatt stikkprøvekontroller av hovedbok- og reskontroposter uten anmerkninger. 

- Bokført saldi på alle bankkonti stemmer med årsoppgavene fra bank. 

- Det er ikke avdekket tvil om habilitet mellom styret/kasserer og regnskapsfører. 

Revisorene vil bemerke: 

- Det er ikke funnet tydelige rutiner for attestasjon/anvisning av inngående faktura /regninger. 

I følge firmaattest har styrets leder prokura alene. Det anbefales at styret innfører rutiner/ 

hensiktsmessige fullmakter på dette punkt og at disse fornyes hvert år.   

Revisorene observerer at forbundsstyret har redusert kostnader ved administrasjonen som følge av 

den økonomiske situasjonen til NEKF. Dette viser en bevisst styring med økonomisk kontroll og bidrar 

godt til den positive utviklingen i NEKF`s egenkapital fra 2015 til 2016. 

Revisorenes inntrykk er at regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og at NEKF`s styre i samarbeid 

med regnskapsfører har utført et meget solid arbeid med sikte på å presentere et årsregnskap som 

gir et korrekt uttrykk for NEKF`s økonomiske stilling pr. 31.12.2016.  

Undertegnende revisorer anbefaler ovenfor RS at framlagte årsberetning, resultatregnskap, balanse 

og noter godkjennes som NEKF`s årsregnskap for 2016.   

 

Moelv /Grong den 28. mars 2017 
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Carsten Bakke (s)        Jon Strand (s) 

Revisor          Revisor 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

RS tar revisjonsberetningen til etterretning 

 

Sak 9: Budsjett 

Kontonr Tekst  Regnskap 2016    Budsjett 2017   

            

    2016      

3000 Champ.Skjold  kr            162 343,00     kr                      -      

3100 Medlemskontigent  kr         1 058 510,00     kr 1 350 000,00    

3110 Refusjoner fra medlemmer  kr              53 129,50     kr                      -      

3120 Elghunden, abonnement  kr            707 555,00     kr     600 000,00    

3125 Årboka  kr              76 560,00     kr       60 000,00    

3130 Salg annonser  kr            119 030,40     kr     120 000,00    

3140 FOU  kr              86 235,00     kr                      -      

3142 Salg Rasekomp.  kr                 6 960,00     kr         7 000,00    

3900 Andre driftsinntekter  kr            127 536,50     kr                      -      

3910 Gaver  kr              31 905,75     kr                      -      

3990 Påløpt inntekt (Støtte NKK)  kr              84 900,00        

  SUM DRIFTSINNTEKTER  kr         2 514 665,15     kr 2 137 000,00    

            

4100 Trykking/porto Elghunden  kr            580 321,60     kr     600 000,00    

4105 Trykking Årboka  kr              48 354,40     kr       50 000,00    

4110 Rasekompendium  kr                 3 419,20     kr         3 500,00    

4200 Produksjon av CH-Skjold  kr            130 425,00     kr                      -      

4220 Landslotteriet  kr                 5 075,00     kr                      -      

4320 Kontorutstyr  kr                             -          

  Sum varekostnader  kr            767 595,20     kr     653 500,00    

            

5000 Lønn til ansatte  kr            147 424,00     kr       90 000,00    

5092 Feriepenger  kr              17 699,12     kr       10 800,00    

5300 Kontorgodtgjørelse  kr              27 500,00     kr       30 000,00    

5301 Telefongodtgjørelse  kr                 5 430,32     kr         6 000,00    

5330 
Godtgjørelse til 
styremedlemmer  kr              15 000,00     kr       15 000,00    
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5390 Møtegodtgjørelse  kr              94 500,00     kr       95 000,00    

5400 Arbeidsgiveravgift  kr              29 378,70     kr       29 000,00    

5405 
Arbeidsgiveravg. av påløpne 
feriepenger  kr                 1 188,13     kr         1 523,00    

5800 Refusjon av sykepenger  kr             -22 904,00     kr                      -      

5990 Annen personalkostnad  kr                    560,00     kr                     -    

  Sum kostnader arbeidskraft  kr            315 776,27     kr     277 323,00    

            

6300 Leie lokaler  kr              12 000,00     kr                      -      

6550 Kostnadsført datautstyr  kr                 3 649,62     kr                      -      

6553 Programvare  kr              66 938,94     kr       50 000,00    

6700 Revisjonshonorar  kr              49 375,00     kr         5 000,00    

6705 Regnskapshonorar  kr              72 757,00     kr       60 000,00    

6720 Honorar advokat  kr            158 701,25     kr       20 000,00    

6800 Kontorrekvisita  kr                 7 033,87     kr         8 000,00    

6860 Møter  kr            272 385,00     kr     250 000,00    

6900 Telefon  kr                 5 133,58     kr         1 500,00    

6940 Porto  kr                 2 797,10     kr         3 000,00    

7100 
Bilgodtgjørelse, 
oppgavepliktig  kr              79 596,78     kr       80 000,00    

7140 
Reisekostnad, ikke 
oppg.pliktig  kr            171 687,23     kr     180 000,00    

7300 Stand, Utstillinger  kr                 6 813,29     kr         7 000,00    

7320 Reklameannonser  kr              12 613,75     kr       10 000,00    

7400 Dommersamling/utdanning  kr                             -       kr     150 000,00    

7420 Gaver/Diplomer/premier  kr              70 163,00     kr       20 000,00    

7450 Tilskudd NM ETC  kr              40 000,00     kr       40 000,00    

7460 Prosjekt elghund  kr                 6 601,00     kr                      -      

7500 Forsikringspremie  kr                 9 318,00     kr       10 000,00    

7770 Bankgebyr  kr                 2 284,50     kr         2 500,00    

7771 Øreavrunding  kr                     -15,90     kr                      -      

7790 Annen kostnad m/fradrag  kr              35 104,75     kr       15 000,00    

7830 Tap kundefordringer  kr              33 469,50     kr       10 000,00    

  Lån områdeklubber      kr     197 000,00    

  Sum andre kostnader  kr         1 118 407,26     kr 1 119 000,00    

  Resultat  kr            312 886,42     kr       87 177,00    

 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Jostein Dahle, Torkild H. Mosebø 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 
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FS sitt fremlagte budsjett for 2017 godkjennes. 

 

 

 

Sak 10. 

 

                  Forbundsstyrets forslag til kontingent 2018: 

 

 

RS vedtok i 2016 at NEKF andel av kontingenten skulle økes med kr. 30,- i 2017 til kr. 225,- 

Dette for å finansiere nedbetaling av «Egmontlånene» og som skal nedbetales over 5 år.  

 

 

Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2018 

 

RS skal hvert år fastsette hvilken andel av områdeklubbenes medlemskontingenten til NKK 

som skal tilfalle NEKF. For 2017 er andelen fastsatt til kr 225,-  

NKK har vedtatt at grunnkontingenten til kr 190,- 

Forbundsstyret ser at den økonomiske situasjonen er anstrengt pga. Egmontsaken. Norske 

Elghundklubbers Forbund skal i år starte tilbakebetaling av opptatt lånebeløp. 

Forbundsstyret mener at det er naturlig at andel medlemskontingent til NEKF også blir hevet 

noe. Dette sett fra et økonomisk ståsted, men også ut fra at aktivitetsnivået er høyt, og 

medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden. 

 

FS forslag til vedtak: 

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund innstiller på at NEKF’s andel av 

kontingenten for 2018 setter til kr. 230,- 

 

 

RS behandling: 

 

Følgende hadde ordet: 
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Hedmark EHK foreslår å øke kontigenten 2018 med kr 70. Midlene øremerkes til nedbetaling 

av lån hos områdeklubbene.  

Oslo-omr. EHK foreslår å øke kontigenten med kr 20. Midlene øremerkes til nedbetaling av 

lån hos områdeklubbene. 

Eivind Lindseth, Jan Lien, Knut Herland, Kamilla Engen, Ole Anders Stenby, Torkild H. 

Mosebø, Tom Vala, Jonny Rustad, Ole A. Løite 

Saken ble tatt opp til votering med følgende alternativer etter simpelt flertall prinsippet. 

1. Ingen økning.   Antall stemmer: 0 

2. FS sitt forslag, kr 5 i økning. Antall stemmer: 74 

3. Hedmark sitt forslag.            Antall stemmer: 10 

4. Oslo-omr. EHK sitt forslag. Antall stemmer: 11 

Følgende er dermed vedtatt: 

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund innstiller på at NEKF’s andel av 

kontingenten for 2018 setter til kr. 230,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 11/1 

Lovforslag fra STEHK vedr jaktprøveregler for elghund – løshund og bandhund: 

Sør-Trøndelag Elghundklubb ønsker å fremme forslag på RS 2017: 

 

Jaktprøveregler for elghund – løshund og bandhund: 

Kap. 1: Fellesbestemmelser 

1.3.2 (løshund) Trekking av terreng og dommere – likt regelverk ønskes også for bandhund 



54 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

Krav om at dommer varsler prøveleder om sted og hvilken dato 1-dags og 2-dagers skal gås, 

minimum 1 dag før prøven gjennomføres. 

 

Begrunnelse: 

Gir mulighet for å håndheve regelverket om aktivitetsområde hvor prøven gås. Prøveleder får 

kontroll på avvikling av prøvene. Mulig å gjøre prøveleder ansvarlig for at regelverket følges. 

FS forslag til vedtak: 

Forbundsstyret støtter ikke den fremlagte saken, da Fellesbestemmelsene tilhører NKK. 

Fellesbestemmelser for bandhund og løshund er like lydendene på dette punktet. 

 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Arve O. Seter, Kjell Kruke 

Sør-Trøndelag EHK trekker sitt forslag 

 

FS trekker sitt forslag til vedtak og fremmer følgende:  

RS er NEKF sitt høyeste organ. Dette betyr at RS også er det organ som skal vedta 

endringene i Jaktprøvereglenes Fellesbestemmelser. Dette gjelder regler som er spesifikke for 

våre prøveformer. 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

RS er NEKF sitt høyeste organ. Dette betyr at RS også er det organ som skal vedta 

endringene i Jaktprøvereglenes Fellesbestemmelser. Dette gjelder regler som er spesifikke 

for våre prøveformer. 
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Sak 11.2               

Jaktprøveregler Elghund-løshund   fra 1/1 2017 

3. JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND -LØSHUND 

 

3.1 KLASSEINNDELING 

Ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder. 

3.2 Gjennomføring av prøven 

 

Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er i 

strid med viltloven, andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.  

• Prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg. 

• Hver hund skal prøves minst 1 dag. 

• Prøvetiden er regulert i jaktprøvereglene. 

• Hund som ikke kommer for elg har ikke krav på ny prøve. 

• Hunden skal prøves alene. 

• Hunden må være fylt 9-ni måneder senest på prøvedagen.  

• Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller 

samarbeidende klubb/forening.  

• Hunder under 15 måneder kan starte på 1- dags prøve uten premiering på utstilling. 

For at jaktprøven skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling. 

• En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer.  

• For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha eller være innstilt til 1.premie på 1-dags 

prøve. 

• Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart. 

• Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget 

etter at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse. 

• Det er ikke tillatt å lokke på elgen. 

• Med prøvegruppe menes hundefører, dommer og eventuelt aspirant, elev eller 

kjentmann. 

Jaktprøver for elghunder kan arrangeres som: 

• Samlet prøve med felles utgangspunkt over 1 dag. 

• Samlet prøve med felles utgangspunkt over 2 dager. 
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• Separat prøve over 1 dag. 

• Separat prøve over 2 påfølgende dager. 

Terreng 

• Arrangøren skal fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng.  

• Prøveleder kan unntaksvis godkjenne at prøven gås i terreng hundefører disponerer. 

Samme hund kan imidlertid ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng hvor 

den har oppnådd premiering. 

• Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden ikke 

trekkes uten samtykke fra dommer. 

Generelt 

Dommer bør på generelt grunnlag orientere uerfarne hundeførere om prøvereglene. 

 

Dommer bestemmer tidspunktet hunden skal slippes. Hundefører bestemmer hvor i terrenget 

en skal starte, men hunden kan ikke slippes direkte på elg som ses i terrenget, eller direkte på 

ferske spor. 

 

Dommer bestemmer hvordan en best kan få prøvd hunden i alle momenter, og skal i sitt 

skogskort notere alt som er relevant for en korrekt bedømmelse av hunden. Dommer og fører 

har i fellesskap ansvar for at hunden blir prøvd i henhold til reglene (jfr. poengskjema). 

 

Jaktprøvereglene regulerer den tiden som prøven har til disposisjon gjennom dagen. 

 

Dommer kan beslutte at det på grunn av avbrudd i prøven, alvorlig forstyrrelse eller andre 

spesielle forhold skal byttes prøveterreng. Tiden som går med til dette trekkes fra prøvetiden. 

 

Dommer skal notere nøyaktig tid og sted hvor nabohunden høres for om mulig supplere 

nabodommers inntrykk. Hører dommer los som kommer i hans prøvefelt, og denne kan tenkes 

å komme fra annen deltakers hund, plikter dommer hvis mulig å koble sin prøvehund, såfremt 

denne ikke allerede har stålos på elg. Lostid i samjag godskrives ikke. 

 

 

Forstyrrelse 

Dersom det under prøven oppstår en alvorlig forstyrelse og denne ikke kan unngås, kan 

hunden kobles og først slippes etter forflytning til annet område. Hundens prestasjonspoeng 

før forstyrrelsen oppstår, medregnes i sluttresultatet. 

 

Eksempel på forstyrrende momenter er: 

• Fremmed hund slutter seg til prøvehundens arbeid. 

• Pågående jakt i området og denne forstyrrer åpenbart hundens arbeid. 

• Et åpenbart faremoment for hunden oppstår under arbeid med elgen. 

• Prøven kan ikke avholdes på dyr som er bevegelseshemmet slik at den ikke oppfører 

seg som frisk elg. 

•  

Fortolkning av hvorvidt det er spørsmål om forstyrrende momenter avgjøres i prøveområdet 

av dommer, og den endelige beslutning skjer i samråd med prøvens leder. 
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Avbrudd i prøven 

Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden ikke trekkes 

uten dommerens samtykke. Dette gjelder både under søkstid og arbeidstid. 

Dersom hundefører likevel velger å trekke hunden, skal hundens oppnådde prestasjonspoeng 

frem til prøvens avbrudd noteres i skogskortet og behandles av dommerkollegiet. Avbruddet 

skal anmerkes og kommenteres i skogsprotokollen. 

 

Prøven kan avbrytes før tiden dersom hunden gjør en av følgende feil og det er svært 

forstyrrende for gjennomføring av prøven: 

• Hunden mangler interesse og jaktlyst. 

• Det konstateres med sikkerhet at hunden driver elg og følger sporet under los eller 

loser på ferske elgspor. 

• Hunden loser på husdyr eller annet vilt og ikke avbryter på kommando, eller vender 

tilbake og opptar losen den ble kalt bort fra. 

• Hunden slår inn på en annens los og kan ikke lokkes av/kobles. 

 

 

 

Skyting 

Hvis prøven foregår i jakttiden på elg og det foreligger tillatelse til felling, kan dommer 

bestemme om det skal medbringes godkjent våpen og ammunisjon for elgjakt. Dommer 

bestemmer hvem i tilfelle som skal bære og bruke våpen, samt når det skal benyttes. Det skal 

ikke felles elg for en prøvehund før den er prøvd i alle momenter. Ved skyting skal alle 

nødvendige sikkerhetsregler ivaretas. Prøveledelse og dommer har ikke ansvar ved skyting 

under en prøve. 

 

Dersom det blir skutt for hunden på et annet terreng under en prøve, må prøvegruppen raskest 

mulig få tak i hunden, flytte og fortsette prøven slik som reglene beskriver. Tiden som går 

med til å få tak i hunden og til å flytte, skal ikke regnes som prøvetid. 

 

 

 

Karakterskala: 

Utmerket prestasjon 9-10 p 

Meget bra prestasjon 7-8 p 

Bra prestasjon 5-6 p 

Godtagbar prestasjon   3-4 p 

Dårlig prestasjon 1-2 p 

Ingen prestasjon/er ikke prøvd/eller kan ikke bedømmes                       0 poeng 

 

 

Poengskjema:             

 Prestasjonsmomenter koef. poeng 

 

1 Søk 1,5 0-10 poeng 

2 Evne til å finne elg 1,0 0-10 poeng 

3 Evne til å stille elg i uttaket 1,5 0-10 poeng 

4 Losarbeidets kvalitet 1,5 0-10 poeng 
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5 Påhengelighet 1,0 0-10 poeng 

6 Oppførsel når losen løsner og 

Evne til å stille støkt elg 

1,0 0-10 poeng 

7 Lostid 0,5 0-10 poeng 

8 Losmålets hørbarhet 0,5 0-10 poeng 

9 Bruken av målet 0,5 0-10 poeng 

10 Lydighet og samarbeid 1,0 0-10 poeng 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetider: 

En jaktprøve består av søkstid, arbeidstid og tid for kobling av hunden etter arbeidstiden. 

 

Disse tidene utgjør tilsammen prøvetiden: 

Søkstid:   Maksimalt 300 min. 

Arbeidstid:   Maksimalt 300 min. 

Annen prøvetid:  Kobling etter arbeidstid, så snart hundefører har mulighet til innkalling. 

   Dette må skje innen 60 min. etter arbeidstidens slutt. 

 

Arbeidstid kan maksimalt være 300 min, og starter ved første uttak. For å fastslå at det er 

elgarbeid, så må dommer: 

• Høre uttak som med sikkerhet er elgarbeid. 

• eller se elg med hunden taus rett bak  

• eller konstatere stålos-signal på PBP og senere finner hunden i los der man fikk 

signalet. 

 

Arbeidstidens innhold: 

Poenggivende elgarbeid (EA): 

- Hunden loser på elg. 

- Hunden har ganglos. 

- Hunden henger på elg. 

- Hunden tar kontakt under elgarbeidet og gjenopptar umiddelbart elgarbeidet. 

 

Ikke poenggivende arbeidstid: 

- Hunden kommer tilbake fra elg som ikke vil stoppe. 

- Hunden forlater elgarbeidet for å oppsøke gårder, veier, bilen eller lignende (PBP skal 

brukes av dommeren for å styrke bedømmingen). 

- Hunden blir hos prøvegruppen og gjenopptar ikke elgarbeidet umiddelbart. 

 

Elgarbeid etter mørkets frembrudd 

- Arbeidstiden slutter senest 120 min etter mørkets frembrudd. 

- Det er mørkt når skogskortet ikke kan fylles ut uten kunstig lys. På samla prøver skal 

det på forhånd fastsettes et felles klokkeslett for mørkets frembrudd. 

- Det er kun påhengelighet «inn i mørket», og ett gjentak, gjentakets lostid og innkalling 

derfra som kan gi grunnlag for poengsetting. Dersom hunden står i los ved mørkets 

frembrudd, så er det kun lostid og innkalling som kan gi poeng. 
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Naturlig hinder 
Arbeidstiden kan settes på pause dersom hunden kommer på et naturlig hinder. Naturlig 
hinder må være av en slik art at det ikke gjør det mulig eller er til fare for hunden å fortsette 
sin forfølgelse/påhengelighet av elg. Naturlig hinder kan være tett gjerde, elv som er for stri til 
å krysse (for både folk og hund), eller vann. Hunden får ikke avbrudd i arbeidstiden når den 
kommer tilbake dersom forfølgelsen ikke skyldes naturlig hinder.  

 

 

 

 

 

 

Regler for bruk av Posisjons Bestemmende Peiler (PBP), ved bedømmingen. 

Peileutstyr skal brukes for å styrke bedømmelse av hunden i de enkelte momenter. 

Det er hundeførers ansvar å stille med PBP, og PBP skal være tilgjengelig for dommer. 

 

Alle deltakende hunder skal bruke PBP. Det er hundeførers ansvar å stille med PBP, og 

dommer skal ha full tilgang til denne. Hundeføreren kan bruke en egen PBP i tillegg til den 

dommeren bruker. 

 

Skogsprotokollen skal vise om PBP har blitt brukt under hele prøven. 

Ved bruk av PBP skal både bakkemålt løpestrekning og luftlinje til hunden avleses og 

overføres til skogskortet. Dette skal gjøres i alle momenter der avstander har betydning for 

bedømmelsen. 

 

Dommeren bruker PBP peileren under hele prøvetiden, men dersom PBP slutter å virke eller 

hunden er utenfor rekkevidde skal bedømmelsen foretas etter egne tabeller som fremkommer i 

momentene. 

Dommer og hundefører skal i fellesskap tilstrebe å opprettholde peilerkontakt gjennom hele 

prøvedagen. 

Noen momenter kan måles nøyaktig ved hjelp av PBP, i andre momenter gir PBP bare 

indikasjoner. Alle avstander behøver ikke redegjøres for i detalj. Dommeren kan slå fast 

uttaksplassen ved hjelp av PBP, om det senere kan bekreftes at losen står der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Norske Elghundklubbers Forbund 40 Ordinære Representantskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedømmingsmomentene: 

 

MOMENT 1. SØK ( koef. 1,5 ) 

Søk innebærer at hunden er ute i terrenget og at det er sannsynlig at den leter etter elg. Ved 

utfordrende terreng og/eller tungt føre skal dommeren ta hensyn til dette i sin bedømmelse. 

Som oftest gjennomfører hunden flere søksturer før den finner elg. Under søket skal 

bedømmelsen rettes inn mot gjennomsnittet av søksturene.  

 
Søksturen som fører til uttak føres i egen rubrikk på skogskortet og skal ikke være med som 
grunnlag for beregning i moment 1. Dersom uttaket skjer på søkstur nr 2 kan likevel denne 
inngå i beregningsgrunnlaget hvis dette kommer hunden til gode. Søksturene skal være 
bakkemålt tilbakelagt strekning.  
 

Følgende skal legges til grunn for bedømmingen av søket og vektlegges likt: 

1.  Søksmønster / hastighet 

2.  Vindretning / terrengforhold 

3.  Søksturens lengde (bakkemålt tilbakelagt strekning, gjennomsnitt av søksturene). 

4.  Lengste avstand (luftlinje) til prøvegruppa, regnes fra den plassen der prøvegruppen 

sist hadde kontakt med hunden. Gjennomsnitt av søksturene. 

 

Søket skal om mulig prøves på nytt etter losarbeidet dersom dommeren har sett for lite søk før 

uttaket. Det skal tas hensyn til føret og den tid som har gått med til elgarbeidet (elgarbeid er 

prøvens forløp etter at hunden har funnet elg) når nytt søk skal bedømmes. 

 

Om hunden ikke har søk skal prøven avsluttes etter 60 min. 

 

Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med noen av beskrivelsene under skal 

dommeren bruke skjønn ved poengsettingen. Dette skal begrunnes i Skogsprotokollen. 

 

Søket poengsettes slik:  Poeng 

Søksmønstret er svært effektivt, bakkemålt søkstur er på 2 km eller mer, 

farten er 

utmerket, og største avstand målt i luftlinje til prøvegruppen er mer enn 

800 m. 

(Uten PBP: søksturene er i gjennomsnitt over 15 minutter)    

 9-10 

Søksmønstret er effektivt, bakkemålt søkstur er på 1,5 km eller mer, farten 

er meget bra, 

og største avstand målt i luftlinje til prøvegruppen er mer enn 600 m. 

 7-8 
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(Uten PBP: søksturene er i gjennomsnitt 10-15 minutter)   

  

Søksmønstret er ikke like effektivt, bakkemålt søkstur er på 1 km eller 

mer, farten er bra, 

og største avstand målt i luftlinje til prøvegruppen er mer enn 400 m. 

(Uten PBP: søksturene er i gjennomsnitt 5-10 minutter)   

  

 5-6 

Søksmønstret er mindre effektivt, bakkemålt søkstur er mindre enn 1 km, 

farten er 

godtagbar og største avstand målt i luftlinje til prøvegruppen er mer enn 

250 m. 

(Uten PBP: søksturene er 2-5 minutter)       

 3-4 

Søksmønstret er ineffektivt, bakkemålt søkstur er på mindre enn 500 m, 

farten er dårlig 

og største avstand målt i luftlinje til prøvegruppen er mindre enn 250 m. 

(Uten PBP: søksturene er 0-3 minutter)       

 1-2 

Uttak på første søksturen bedømmes etter følgende tabell: 

Hunden må oppnå både løpsstrekning og avstand  
poeng  

0-399 m løpsstrekning   avstand til PG  0-199 m  6  

400-799 m løpsstrekning                avstand til PG  200-499 m 7  

800-1499 m løpsstrekning               avstand til PG 500-799 m 8  

Over 1500m løpsstrekning  avstand til PG over 800 m  9  

Har ikke søk  0 

 

 

MOMENT 2. EVNE TIL Å FINNE ELG ( koef. 1,0 ) 

Med evne til å finne elg mener vi hundens evne til å bruke søksturene og sine sanser effektivt 

for å finne elg. Ved bedømmelsen kontrollerer vi hundens evne til å bruke sine sanser og 

utnytte terrenget effektivt. 

En hund med utmerket evne til å finne elg, finner elgen raskt ved hjelp av overvær. En erfaren 

hund kan finne elg gjennom å spore også på gamle spor. Sporing skal vurderes som en meget 

bra egenskap, spesielt under vanskelige forhold. 

En selvstendig og effektiv evne til å finne elgen raskt, skal premieres. 

Ved flere uttak, settes poeng etter det beste uttaket. 

Evnen til å finne elg skal bedømmes fra hunden slippes, fram til den finner elg 

 

 

Tiden hunden bruker på dette vurderes i forhold til den avstanden hunden har 

tilbakelagt og vurderes etter følgende kriterier: 

1. Søkstider og bakkemålt søkstrekninger. 

2. Den bakkemålte løpsstrekningen hunden har tilbakelagt fra der den siste søksturen 

startet fram til der den fant elgen. 

3. Den totale avstanden i luftlinje til uttaket fra der vi slapp. 

4. Terreng og værforhold. 

5. Avstand er bakkemålt løpsstrekning. Uten PBP måles avstanden i luftlinje. 

 

Om uttaket skjer på den første søksturen: 

• Ved en bakkemålt løpsstrekning til uttaket på minst 800 m, og med et raskt og 

selvstendig arbeid, kan det gis 10 poeng. 
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• Et ikke hørbart uttak gir maks 8 poeng (dommer kan gi mer enn 8 poeng dersom han 

ved hjelp av PBP peiler kan fastslå hvor uttaket skjedde, og losen blir stående der). 

 

Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, 

skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

Evne til å finne elg poengsettes slik: Poeng 

Utmerket evne til å finne elg: 

Hunden finner elgen raskt, enten fordi den finner elgen i søk, eller den raskt finner 

elgen 

ved hjelp av spor eller overvær. Bakkemålt avstanden fra der prøvegruppen sist 

hadde  

kontakt med hunden er mer enn 800m.      

  

9-10 

Meget god evne til å finne elg: 

Hunden finner elgen nokså raskt, enten fordi den finner elgen i søk, eller ved hjelp 

av 

spor eller overvær. Dommeren ønsker effektiviteten noe bedre. Bakkemålt 

avstanden fra der 

prøvegruppen sist hadde kontakt med hunden er mer enn 600 m   

  

7-8 

God evne til å finne elg: 

Hunden finner elgen etter lang tid i søk til tross for at terreng eller værforhold 

skulle gi 

muligheter til et raskt uttak.        

5-6 

Brukbar evne til å finne elg: 

Hunden finner elgen etter lang tids søk til tross for klare tegn på at det finnes elg i 

området og det ellers er gode forhold. Prøvegruppen finner elgen gjennom sin egen 

eller 

elgens bevegelse gjennom terrenget, eller elgen står innfor synsvidde.  

  

3-4 

Dårlig evne til å finne elg: 

Som forrige beskrivelse, men prøvegruppen må tydelig hjelpe hunden med å finne 

elg. 

Prøvegruppen støkker elgen.        

0-2 

Ikke uttak   0 

 

                   

MOMENT 3. EVNE TIL Å STILLE ELG I UTTAKET ( koef. 1,5 ) 

Med evne til å stille elg i uttaket menes hundens evne til å få elgen til å bli stående i 

uttaksplassen der hunden fant elgen. Uttaksplassen er der hunden først begynner å lose på 

elgen, innenfor en radius på 100 meter. 

Om uttaket skjer i et åpent område, på en åpen hogstflate, åpen myr eller lignende, skal 

dommer ikke redusere i sin poenggivning om elgen velger å oppsøke et tettere område. En 

slik forflytning kan ikke være mer enn 500 meter for at dommeren skal kunne gi poeng som 

om elgen ble stående i uttaksområdet. 

 

Det godtas opptil 2 min. opphold i losføringen om losen fortsetter på samme sted.  

Har hunden flere uttak samme dag, skal alle uttakene legges til grunn for bedømmelsen etter 

en gjennomsnittsbetraktning, basert på den poengsum de forskjellige uttak ville gitt. 
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Hunden bør stå i los i 90 min. før første støkking hvis tiden og andre omstendigheter tillater 

det. 

 

 

 

Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, 

skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

 

Evne til å stille elg i uttaket poengsettes slik: Poeng 

Stålos i minst 90 min i uttaksområdet 10 

Stålos i minst 60 min, eller 90 min etter en kort forflytning (200 – 300 

m ) 

9 

Stålos i minst 45 min i uttaksområdet 8 

Stålos i minst 30 min i uttaksområdet 7 

Stålos i minst 30 min etter en kort forflytning (200 – 500 m ) 

(Uten PBP: hunden finnes i stålos uten at uttaket er konstatert) 

6 

Stålos i minst 30 min etter en lengre forflytning (500 – 1000 m) 5 

Ikke hørt uttaket, deretter stålos i minst 20 min 4 

Stålos i minst 10 min i uttaksområdet, eller etter lengre forflytning over 

1000 m 

3 

Stålos i 1-10 min i uttaksområdet, deretter ingen los 2 

Elgen forflytter seg etter uttaket, deretter ingen los eller korte gjentak 1 

Ikke uttak, til tross for at det finnes elg i området / ikke uttak 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENT 4. LOSARBEIDETS KVALITET ( koef. 1,5 ) 

Med losarbeid menes den delen av elgarbeidet vi hører los. Jo lengre losarbeid og fast stålos, 

jo større mulighet har vi for å kunne lykkes under praktisk jakt. 

Etter 90 min lostid skal dommeren under normale forhold, forsøke å få elgkontakt. 

Hundeføreren bestemmer om innkalling skal prøves. Etter innkalling skal 

dommeren/hundeføreren støkke elgen forsiktig, de to neste støkkinger skal gjøres etter 30 

minutters lostid(er). 

Med elgkontakt menes att dommeren skal kunne se elgen under normale forhold. Det skal 

ikke legges hunden til last om prøvegruppen ved et uhell støkker elgen før man oppnår 

elgkontakt. 
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Om hunden blinker mer enn 2 ganger er dette forstyrrende for gjennomføring av prøven og 
hunden skal trekkes i poenggivingen. Hunden trekkes 50% av den opprinnelige poengsummen 
hunden skulle hatt i momentet. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 
 
Blinking defineres ved at hunden uoppfordret tar kontakt med prøvegruppen uten at 
prøvegruppen er i losområdet. (Radius 100 meter) 
 

Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, 

skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

 

 

Losarbeidets kvalitet poengsettes slik: Stålostid Poeng 

Dommeren har minst tre elgkontakter, og minst tre 

støkkinger, elgarbeidet skal være 300 min   

200 10 

Dommeren har minst tre elgkontakter, og minst tre 

støkkinger, elgarbeidet skal være 270 min   

180 9 

Dommeren har minst to elgkontakter, og minst to  

støkkinger, elgarbeidet skal være 240 min   

150 8 

Dommeren har minst to elgkontakter, og minst to 

støkkinger, elgarbeidet skal være 200 min   

120 7 

Dommeren har minst en elgkontakt, og minst en 

støkking, elgarbeidet skal være 120 min  

90 6 

Stålos i minst 90 min 90 5 

Stålos i minst 60 min eller lostid i minst 120 min (inkl 

ganglos)       

60(120) 3-4 

Stålos i minst 20 min eller lostid i minst 60 min (inkl 

ganglos)       

20(60) 1-2 

Stålos i mindre enn 20 min og lostid i mindre enn 60 

min (inkl ganglos)     

>20(60) 0 

Ikkje stålos  0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENT 5. PÅHENGELIGHET ( koef. 1,0 ) 

Med påhengelighet menes viljen til å forfølge en elg og eventuelt få ny kontakt med elgen. 

Med flyktende elg menes: Elg som prøvegruppen støkker, elg som umiddelbart flykter ved 

uttak, flykter av seg selv eller av andre årsaker, eller flykter fordi losarbeidet blir forstyrret. 
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Påhengelighet bedømmes etter konstatert tilbakelagt bakkemålt fluktavstand, ikke luftlinje. 

Retur til prøvegruppen skal ikke regnes som påhengelighet. 

Dersom hunden etter en kraftig støkking tar kontakt med prøvegruppen men umiddelbart 

opptar forfølgelsen skal dette ikke virke negativt på poengsettingen. 

De angitte avstandene i tabellen legges til grunn ved bedømmelsen, men det skal tas hensyn 

til terrenget. 

Ganglos teller ikke som påhengelighet. 

 

 

Uten PBP brukes tidene i tabellen under. 

Om påhengelighet avbrytes av naturlig hinder/gjerde eller liknende skal dommeren ta hensyn 

til dette. 

 

Dersom det er flere uttak samme dag, skal den beste påhengeligheten på en 

dyregruppe/uttak legges til grunn for poengsettingen. 

 

Dersom hundens prestasjon ikke faller sammen med noen av prestasjonene som er beskrevet, 

skal dommeren bruke skjønn i sin poengsetting. Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

 

Påhengelighet poengsettes slik:  Poeng 

Sammenlagt påhengelighet er minst 5 km. (Uten PBP 60 min <) 10 

Sammenlagt påhengelighet er minst 4 km. (Uten PBP 50-59 

min) 

9 

Sammenlagt påhengelighet er minst 3 km. (Uten PBP 40-49 

min) 

8 

Sammenlagt påhengelighet er minst 2,5 km.  (Uten PBP 30-39 

min) 

7 

Sammenlagt påhengelighet er minst 2 km. (Uten PBP 20-29 

min) 

6 

Sammenlagt påhengelighet er minst 1,5 km. (Uten PBP 10-19 

min) 

5 

Sammenlagt påhengelighet er minst 1 km. (Uten PBP 7-9 min) 4 

Sammenlagt påhengelighet er minst 0,7 km. (Uten PBP 5-6 min) 3 

Sammenlagt påhengelighet er minst 0,5 km. (Uten PBP 3-4 min) 2 

Sammenlagt påhengelighet er minst 0,3 km.  (Uten PBP 1-2 min) 1 

Hunden forfølger ikke flyktende elg / kan ikke bedømmes 

  

 0 
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MOMENT 6. EVNE TIL Å STILLE STØKT ELG (koef. 1,0) 

Med hundens evne til å stille støkt elg mener vi evnen til å få gjentak (forflytningen må være 

minst 100 m).  

Ny stålos skal vare i minst 10 min for å regnes som et gjentak. 

For å prøve hundens evne til å stille støkt elg skal prøvegruppen støkke elgen flere ganger. 

Første støkking skal gjøres forsiktig og på god avstand. 

Støkking må foretas av prøvegruppen, eller at det med sikkerhet konstaters andre årsaker. 

Påfølgende støkkinger skal gjøres kraftigere med den hensikt å få elgen i rask flukt. 

Dette tilpasses elgens reaksjoner etter første støkking. 

 

Evnen til å stille støkt elg poengsettes slik: Poeng 

Minst 3 gjentak, med ny fast stålos, hvorav 2 på minst 30 min 10 

Minst 3 gjentak med ny fast los, den ene på minst 30 min 9 

Minst 2 gjentak, med ny fast stålos begge ganger, den ene på minst 

30 min. 

8 

Minst 2 gjentak, men ny fast stålos begge ganger. 7 

Minst 1 gjentak med fast stålos på minst 30 min 6 

Blandet, fast stålos og ganglos, minst 30 min 5 

Ett gjentak med fast stålos fra 10 til 29 min   4 

Ett gjentak med fast stålos / ganglos på under 10 min   3 

Forsøk på gjentak kan konstateres   2 

Ingen ny los etter støkking 1 

Hunden forfølger ikke elgen etter støkking 0 

Kan ikke bedømmes 0 

 

 

 

 

 

 

MOMENT 7. LOSTID (koef. 0,5) 

Lostid for stålos eller ganglos angis med en nøyaktighet på hele minutter. 

Pauser på under 2 min skal ikke trekkes fra i lostiden. 

 

Ved flere loser legges lostidene sammen.  

Ganglos regnes også inn under lostid, men kan ikke godskrives med flere minutter enn fast 

stålostid. 

 

Poengberegningen gjøres etter tabellen under. Om sammenlagt lostid er under 20 minutter gis 

0 poeng. 

 

Lostiden poengsettes slik: 

Lostid i 

minutter 

0 2

0 

4

0 

60 8

0 

10

0 

12

0 

14

0 

16

0 

18

0 

20

0 

Poeng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Moment 8. LOSMÅLETS HØRBARHET (koef. 0,5) 

Ved bedømmelse av losmålets hørbarhet skal det tas hensyn til vær, snømengde og 

terrengforhold. 

Hørbarheten testes tilstrekkelig, dvs flere ganger i løpet av lostiden. 

Poengberegningen forutsetter normale lytteforhold. 

 

Losmålets hørbarhet poengsettes slik: Poeng 

Utmerket hørbarhet 9-10 

Meget bra hørbarhet 7-8 

Bra hørbarhet 5-6 

Brukbar hørbarhet 3-4 

Dårlig hørbarhet 2-3 

Lostiden er kortere enn 20 min. 0 

Kan ikke bedømmes 0 

 

 

 

 

 

MOMENT 9. BRUKEN AV MÅLET (X 0,5) 

 

Med bruken av målet menes hundens lostakt og evne til å føre en jevn los uten opphold. 

Jevnheten i losen er like viktig som lostakten og skal gis like stor vekt ved bedømmingen. 

• Med lostakt menes antallet boff pr. minutt. 

• Med losens jevnhet menes at losen er jevn og uten opphold. 

• Antall boff telles i et helt minutt og gjentas flere ganger under lostiden. 

Gjennomsnittet av disse tellingene legges til grunn for poengsettingen. 

 

Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med nedenstående hendelsesforløp skal det 

benyttes skjønn ved poengsettingen. 

Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

Bruken av målet poengsettes slik: Poeng 

Lostakt over 75 boff / min, loser jevnt uten opphold 10 

Lostakt 70 - 75 boff / min, loser jevnt uten opphold   9 

Lostakt 60 - 75 boff / min, noe periodisk kan godtas   7-8 

Lostakt 50 - 60 boff / min, repriser med korte opphold godtas 5-6 

Lostakt 40 - 50 boff / min, repriser med forstyrrende opphold 3-4 

Lostakt 20 - 40 boff /min, eller repriser med lange opphold 2 

Lostakt under 20 boff / min 1 

Lostiden er kortere enn 20 min   0 

Kan ikke bedømmes 0 
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MOMENT 10. LYDIGHET OG SAMARBEID (koef. 1,0) 

Registrere hundens vilje til å følge førerens kommando. 

Registrere hundens vilje til å holde kontakt med føreren. 

 

Lydighet skal testes ved: 

1. søk (0-2p) 

2. under elgarbeidet (0-5p) 

3. rett etter arbeidstidens slutt (0-3p) 

 

For å oppnå 10 poeng må alle forsøk på innkalling være vellykkede. Under normale forhold 

skal første innkalling fra los prøves etter 90 min lostid, og før 150 min. Hundefører 

bestemmer når innkalling skal prøves. 

 

Om elgarbeidet er < 200 min eller hunden selv tar kontakt mer enn 2 ganger skal den ha maks 

6poeng. Dette gjelder ikke kontakter der dommer forsøker å komme innpå losen, og hunden 

merker dette. 

Om hunden gjentatte ganger forlater prøvegruppen ved å oppsøke gårder, bilen eller lignende, 

skal den trekkes 2 poeng. 

Dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller med nedenstående hendelsesforløp skal det 

benyttes skjønn ved poengsettingen. 

Dette skal begrunnes i skogsprotokollen. 

 

Lydighet og samarbeid poengsettes slik: Poeng 

Søk                                             0-2p  

Hunden kan kobles 2 

Uttak på første søksturen 1 

Hunden kan ikke kalles inn 0 

  

Elgarbeidet                                   0-5p  

Hunden kan kalles inn fra stålos og kommer på innkallingene, to ganger,  

den ene innkallingen før 150 min     

5 

Hunden kan kalles inn fra stålos en gang under elgarbeid,  

elgarbeidet skal gjenopptas 

4 

Ved innkalling kommer hunden etter litt nøling, elgarbeidet gjenopptas 3 

Prøvegruppen klarer å koble hunden uten at den viser interesse for å  

ta kontakt, elgarbeidet gjenopptas.      

2 

Hunden arbeider med elg hele arbeidstiden, men kan ikke kalles inn 1 

Hunden kan ikke kalles inn og arbeider ikke med elg hele arbeidstiden 0 

  

Ved prøvetidens slutt  (innen 60 minutt etter arbeidstidens slutt)

 0-3p 
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Hunden loser på elg ved arbeidstidens slutt og kan kalles inn 3 

Hunden kan kalles inn fra elgarbeid, eller kommer tilbake etter å  

ha hengt på elg.        

2 

Hunden loser på elg ved arbeidstidens slutt og kan ikke kalles inn 1 

Hunden kan ikke kalles inn eller gir seg før arbeidstidens slutt 0 

Prøven avsluttes før prøvetidens slutt 0 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Premiering. 

 

For å oppnå 1. premie kreves: 70 poeng 

For å oppnå 2. premie kreves: 60 poeng 

For å oppnå 3. premie kreves: 50 poeng 

 

Krav til endelig premiering ved 2-dagers prøve: 

Ved 2-dagers prøve danner summen av begge dagers poengsetting og premiegrad grunnlaget 

for endelig premiering. 

Dommermøte ved samlet prøve avholdes umiddelbart etter prøvens slutt begge dager, der 

dommer leverer utfylt skogsprotokoll til prøvens ledelse. 

Ved 2-dagers separat prøve skal det avholdes samlet dommermøte. Ut fra begge dagers 

poengsetting og premiegrad fastsetter dommerkollegiet den endelige premiegrad. 

 

 

For å oppnå 1. premie: 

Hunden må gå til premie begge dager. Den må ha 1.premie minst en av dagene Det kreves 

minst 140 poeng sammenlagt for begge dagene. 

 

For å oppnå 2. premie: 

Hunden må gå til premie begge dager. Den må ha minst 2. premie en av dagene. Det kreves 

minst 120 poeng sammenlagt for begge dagene. 

 

For å oppnå 3. premie: 

Hunden må gå til premie begge dager. Den kreves minst 100 poeng sammenlagt for de to 

dagene. 

 

Dersom det innstilles til 0 pr. første dag på 2-dagersprøve skal hundefører gis tilbud om å gå 

Dag 2 som 1-dagsprøve. 

Der 2. dag på 2-dagersprøve er mislykket kan Dag 1 føres over som 1-dagsprøve.  

 

4. BEDØMMELSE 

Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene er spesielt 
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vanskelige, for eksempel styrtregn, sterk vind eller snø, må dette tas med i dommerens 

vurdering. 

Hunden bedømmes kun ut fra de fakta dommeren med sikkerhet har iakttatt. Dommeren skal 

hele tiden vurdere hundens egenskaper og anvendbarhet som medhjelper under jakt på elg i 

verdige former.  

Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen, dog ikke 

lostiden. 

 

 

5. REGLER FOR NM  

Det vises til de til NEKFs enhver tids gjeldende regler. 

6. GJENNOMFØRING AV JAKTPRØVEDOMMERUTDANNING 

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere 

når nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Det må være et flertall i styret for vedtaket.  

Kandidater til jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme. 

Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er 

vurderingsevnen, pålitelighet og skriftlig og muntlig fremstilling. 

Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trenet og ført hund til premie i den aktuelle 

jaktprøveform. 

Kandidatene mottar et elev/aspirantkort som skal følge kandidaten under hele utdannelsen. 

Her skal påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått 

med underskrift fra dommer(e), prøveledere, evt. med stempel. 

Elev- og aspirantarbeid kan kun avlegges ved prøver som er oppført på NKKs terminliste. 

Før aspirantarbeidet avlegges, må forbundenes krav om gjennomført dommerkurs være 

oppfylt, og elevarbeidet godkjent.  

Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før 

dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for 

prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne 

gjennomgang tas med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På 

grunnlag av dette vurderer dommeren om elevarbeidet skal godkjennes. 

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, 

leveres inn til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de 

dommere som har hatt med aspiranten ute i marken hvor også NKKs representant og 

prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som 

kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i 

regler og evt. forklare nærmere bedømmelse. 

Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med nødvendig 

data. Kortet sendes deretter til NKK, som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder 
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dommerautorisasjon og registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å 

kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres 

om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. 

Elev- og aspirantarbeid kan tas på 1 år. 

Elevarbeidet skal gås over 2 dager. Elevarbeidet kan tas som settedommer en av dagene. 

Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere og hunden må være prøvd i 

alle prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. 

7. AUTORISERING, AVAUTORISERING OSV AV DOMMERE 

7.1 Autorisasjon og avautorisering 

NKK Hovedstyre eller den Hovedstyret har delegert myndighet til har ansvaret for å 

autorisere og avautorisere jaktprøvedommere etter innstilling fra det aktuelle 

utdanningsutvalg. For å kunne bli autorisert kreves det hovedmedlemskap i NKK. 

7.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon 

Det kreves medlemskap i en av NKKs medlemsklubber for opprettholdelse av autorisasjon. 

Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert. Dommer som ikke 

lenger anses for å være faglig kvalifisert kan det reageres mot på en eller flere av de følgende 

måter: Avautorisering, advarsel, pålegge om å delta på dommerkonferanse, pålegg om å ta 

hele/deler av utdannelsen på nytt eller å avlegge eksamen på nytt. Tap av autorisasjon som 

følge av adferd som er uforenlig med dommerrollen er en disiplinær sak og må behandles 

etter bestemmelsene i NKK lover kap 7. Dommer som flytter fra Norge permanent skal være 

autorisert i det land vedkommende er bosatt. For dommere med midlertidig bopel i annet land 

gjelder de til enhver tid gjeldene regler i NKK for dommerautorisasjon, se www.nkk.no. 

Dommer må selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon. 

7.3. Regodkjenning 

Regodkjenning vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK. 

8. Championat 

Se de til enhver tid gjeldende regler for championat på www.nkk.no 

 

RS 2016 fattet et enstemmig vedtak, som lyder: 

1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme 

vekttall og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et 

minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles 

Nordisk database. 

2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres 

også for prøvesesongen 2016. 

3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal 

gjelde fra fra og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av 

dette på RS 2020. 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
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4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan: 

a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. 

Opplæring både på regelverk og dataløsninger. 

b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016 

c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016 

d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016 

e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket. 

 

Forbundsstyret ga løshundkomiteen i oppdrag å høre områdeklubbene på reglene, 

fellesbestemmelser og skogskort, det innkom svar fra 10 områdeklubber innen fristen. 

Løshundkomieen fremmet sitt forslag til forbundsstyret, som vedtok de fremlagte forslag som 

sitt forslag til RS på Jaktprøveregler Elghund-Løshund. 

 Etter forbundsstyret sitt møte, fremkom det fra NKK at regler som skal være gjeldene fra 1/1 

2017 må være innsendt NKK før 1/1 2017. Forbundsstyret har hatt løpende kontakt med NKK 

på saken, dette pr. mail og tlf. 

 Mail mellom NEKF og NKK: 

 

---- Hilde Engeland skrev ---- 

Om jeg forstår problemstillingen riktig ønsker dere at regelverket skal gjelde fra 1.1.17, men 

at det formelt godkjennes med eventuelle små justeringer ved NEKF RS i april/mai?  

Om dette er riktig forståelse ser ikke NKK noen problem med dette. Vi bemerker imidlertid at 

regelverket etter eventuelle justeringer etter RS 17 vil låse regelverket for 5 år.  

  

  

 Hilde Engeland 

Advokat MNA - Aktivitetsavdelingen 

mobil: 90041404, e-post:Hilde.Engeland@nkk.no 

  

Fra: Jostein Dahle [mailto:jdahle@vktv.no]  

Sendt: fredag 16. desember 2016 09.01 

Til: Hilde Engeland <Hilde.Engeland@nkk.no> 

Emne: Behandling av Jaktprøveregler Elghund-løshund 

Viktighet: Høy 

  

  

tel:1.1.17
tel:90041404
mailto:jdahle@vktv.no
tel:2016%2009.01
mailto:Hilde.Engeland@nkk.no
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Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ønsker en avklaring på behandling av 

Jaktprøveregler Elghund - løshund, håper at NKK kan hjelpe oss med en avklaring på noen 

spørsmål angående saken. Under ligger en beskrivelse på hvordan saken er behandlet hos 

NEKF, herunder avklaringsmøte med NKK på saken. 

  

-         Norske Elghundklubbers Forbund(NEKF) er klar over at virkning for endringer i 

både jaktprøver, championatregler osv først blir iverksatt pr 1.januar året etter vårt 

RS som altså er i april/mai. 

-        Siden gjeldende jaktprøveregler for løshund har virkning til 31.12.16, så var også 

planen til NEKF at RS 2016 skulle behandle eventuelle endringer, men: 

·        Vi har et Nordisk samarbeid med Sverige og Finland. I dette 

samarbeidet inngår felles Nordiske jaktprøveregler. Dette betyr 

at reglene skal være så like som mulig, men tillater små 

nasjonale ulikheter. 

·        Utover våren 2016 var det svært usikkert om Sverige ville gå 

inn for Nordiske regler ( før dette var det bare Norge og 

Finland som hadde like regler ) 

·        Helga før NEKF sitt RS ble denne saken behandlet på 

«Årsstämman» i Sverige (SÄK). Her ble det flertall for å ta i 

bruk Nordiske regler fra prøvesesongen 2017 Dette var et 

historisk vedtak. Hele Norden var samlet om samme reglene, 

noe som igjen la grunnlaget for felles Nordisk avlsdatabase. Vi 

deler jo de samme hundepopulasjonene, og ingen ting er mer 

naturlig enn at vi har felles prøveregler og dermed kan utvikle 

rasene i fellesskap. 

·        Sverige tar altså i bruk disse reglene fra prøvesesongen 2017, 

og Finland gjennomfører også en evaluering og justerte regler 

vil gjelde fra 2017. 

·        Det er dermed svært ønskelig at alle landene synkroniserer 

virkningstidene, og at reglene blir låst for 5 år av gangen. 

  

-        Siden det var så store usikkerheter med hvilken retning Sverige ville ta, og også 

hvor mye de enkelte land kunne endre reglene, så var det et stort ønske om å avvente 

en realitetsbehandling av reglene på vårt kommende RS-16. Vi hadde heller ikke hatt 

mulighet til å kjøre en formell saksbehandling og formell høringsrunde, siden det var 

så mange usikre momenter. 

-        Med dette som bakgrunn tok NEKF med seg denne saken til NKK i møte 25. april 

2016. Dette var et møte der flere andre saker var både forberedt og varslet for NKK. 

Det ble blant annet snakket om instruks for føring av mislykket 2-dagers prøve, 

prosesser for implementeringer av våre RS-vedtak, leveranser av kopidata til Nordisk 

database og 2016 versjonen av NPP ( vårt registreringssystem for jaktprøver). Men 

det ble også tatt opp spørsmålet rundt virkningstid for jaktprøvereglene. NEKF la 

frem saken med argumentasjon som over her, og ønsket å fa en tilbakemelding på om 

vi kunne vedta justeringer i jaktprøvereglene på vårt RS i 2017, og at de kunne være 

gjeldene fra prøvesesongen 2017, altså 1. september. Da ville vi være synkronisert 

med Sverige og Finland, og ikke minst, vi kunne foreta en forsvarlig høringsrunde og 

http://1.januar/
tel:31.12.16
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saksbehandling. Svaret vi fikk på dette var at NKK ikke så noe problem med dette, 

bare vi ikke kom med store endringer som gjorde at datasystemer (DogWeb) måtte 

foreta store omlegginger. Fra NEKF møtte Eivind Haugseth, Bjørn Ivar Krabbesund, 

Kjell Kruke og Kjell Arild Haugen. Fra NKK møte Marianne Ono Njøten, Eva 

Pedersen, Elisabeth Jangås og Lisa Maria Rohrich. 

-        Med dette som bakgrunn gjorde RS 2016 noen dager senere et generelt vedtak om 

løshundreglene som innbefatter hvor mye som kan endres, og hvordan prosessen 

videre skulle legges opp. Se vedlagt RS-vedtak ! 

-        NEKF har kjørt løpet etter dette RS-vedtaket. Høringsrunde er foretatt og vår 

fagkomite har laget et forslag som nå er vedtatt av Forbundsstyre. Etter våre vedtekter 

skal nå denne saken sendes ut som en RS-sak til våre områdeklubber før 31.12.16 

Dette vil da bli endelig vedtatt på RS i slutten av april 2017, og reglene vil trå i kraft 

fra prøvesesongen 2017. 

-        NEKF har altså kjørt en grundig prosess i god tro om at justerte regler kan både 

behandles og tas i bruk fra 2017. Vi kunne altså behandlet reglene i 2016, men på 

grunnlag av tilbakemelding fra NKK valgte vi å kjøre en grundig og formell prosess 

på dette. 

  

Vedtak fra NEKF RS 2016: 

Sak 11.15.16 

  

1.       Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme 

vekttall og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et 

minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles 

Nordisk database. 
2.       Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres 

også for prøvesesongen 2016. 
3.  RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde 

fra fra og med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av dette 

på RS 2020. 
4.  Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan: 

a.  Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. 

Opplæring både på regelverk og dataløsninger. 
b.  Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016 

c.  LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016 

d.  FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016 

e.  RS 2017 fatter det endelige vedtaket. 

  

ENSTEMMIG VEDTATT 
  

  

Norske Elghundklubbers Forbund ser for seg 2 ulike måter å få revidert sin jaktprøveregler 

Løshund behandlet på: 

  

tel:31.12.16
tel:11.15.16
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1.      Forbundsstyret oversender reglene slik de nå er vedtatt til NKK som gjeldende 

regler fra 01.01.17 Det er ikke foretatt noen vesentlige endringer fra de som gjelder i 

2016, det er kun foretatt små justeringer og en del konkretiseringer slik at det skal bli 

færre feiltolkinger. Disse justeringer/konkretiseringer er etter høringssvar fra våre 

områdeklubber. 

        Prøvereglene behandles av NKK, med forbehold om godkjennelse av NEKF RS 2017. 

  

2.      NEKF behandler formelt regelverket på sitt RS i april 2017. Eventuelle små 

endringer blir rettet opp i regelverket før dette endelig stadfestes i NKK. Trykking av 

regelhefter mm. kan starte opp da disse små eventuelle endringene er innarbeidet i 

regelverket. 

  

mvh. 

Norske Elghundklubbers Forbund 

v/Jostein Dahle 

 

På bakgrunn av dette har forbundsstyret i samråd med RS-ordfører sendt inn Jaktprøveregler 

Elghund-løshund til NKK, eventuelle endringer og justeringer som måtte vedtas på RS sendes 

NKK umiddelbart etter avholdt RS i NEKF. 

 

 

FS forslag til vedtak: 

 

Jaktprøveregler vedtas som dem foreligger for behandling. Vedtatte regler trer i kraft fra ny 

prøvesesong høsten 2017. Obligatorisk etterutdanning for alle dommere. 

Vedtatte regler 2017 kan ikke endres før RS 2020. Det kan unntaksvis fremmes endringer 

dersom det nordiske samarbeide tilsier dette. Slik endring skal uansett vedtas på RS. 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Kjell Arild Haugen, Ole A. Løite, Arve O. Seter, Tom Vala,  

Ole A. Løite fremmer følgende tilleggsforslag: 

Aust-Agder foreslår at prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg – 

fjernes. 

Forslaget fikk 12 stemmer og falt. 

 

Dermed var følgende enstemmig vedtatt. 

Jaktprøveregler vedtas som dem foreligger for behandling. Vedtatte regler trer i kraft fra ny 

prøvesesong høsten 2017. Obligatorisk etterutdanning for alle dommere. 

tel:01.01.17
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Vedtatte regler 2017 kan ikke endres før RS 2020. Det kan unntaksvis fremmes endringer 

dersom det nordiske samarbeide tilsier dette. Slik endring skal uansett vedtas på RS. 

 

 

Sak 11.3 

                          Informasjonsstrategi 

 

Overordnet målsetting 

 

Norske Elghundklubbers Forbund hovedformål er: 

 

• å arbeide for ansvarlig hundehold 

• å arbeide for utvikling og forbedring av elghund-rasene, særlig de norske 

• å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse 

 

Norske Elghundklubbers Forbunds informasjonsstrategi er et redskap som skal brukes i 

arbeidet for å oppfylle dette hovedformålet. Det er mange forutsetninger som må oppfylles for 

at Norske Elghundklubbers Forbund skal kunne gjøre en best mulig jobb for sine medlemmer. 

Forbundet må først og fremst framstå med seriøst.  

Det er viktig at forbundet har en solid økonomi, at forbundet er godt organisert, og at 

forbundets tillitsvalgte er best mulig skolerte til å gjøre forbundets saker kjent.  

Det er dessuten viktig å delta i samfunnsdebatten på mange plan for å kunne styrke forbundets 

profil som en betydelig faglig og politisk aktør i samfunnsdebatten. Dette innebærer at 

forbundet må bidra til å sette dagsorden i faglige og politiske saker. 

 

Norske Elghundklubbers Forbund skal framstå som: 

Innflytelsesrikt og Seriøst 

Et innflytelsesrikt forbund tar ansvar og oppnår resultater i sitt arbeid. Dette gjelder først 

og fremst arbeidet med å skaffe medlemmene best mulig grunnlag for avl, hundehold og bruk 

av elghundrasene. 

Et seriøst forbund må ikke kjennetegnes av lettvinte løsninger for å profilere seg. Dette 

innebærer at forbundet i sin profilering alltid skal ha for øye at det er et forbund som tar 

ansvar for egne medlemmer. 

 

Forholdet til egne medlemmer 

Norske Elghundklubbers Forbund’s medlemmer må alltid stå i sentrum for forbundets 

virksomhet. Dette innebærer at det må stimuleres til en aktiv kommunikasjon mellom 

medlemmene og det organisatoriske apparatet i Norske Elghundklubbers Forbund.  

Samtidig med at forbundet informerer medlemmene, er det viktig at det også kommer signaler 

den motsatte vei, fra medlemmene til forbundet. I dette arbeidet vil forbundets tillitsvalgte på 

alle plan spille en betydelig rolle. 

Informasjonen til egne medlemmer må være lett tilgjengelig og skal stimulere til aktivt 

bruk av organisasjonen. 

 

Forholdet til tillitsvalgte i organisasjonen 

Forbundets tillitsvalgte har den daglige kontakt med forbundets medlemmer. Medlemmer 
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fortrekker å ta kontakt med de tillitsvalgte for å få informasjon om forbundet. Denne 

gruppen har derfor et spesielt ansvar både i forbund og områdeklubb for å få ut informasjon 

og for øvrig kommunisere med medlemmene. Tillitsvalgte skaper holdninger og mottar 

signaler, de skal være behjelpelige med å svare på spørsmål. Tillitsvalgte har også et 

ansvar for å formidle medlemmenes holdninger tilbake til forbundets valgte ledelse. 

Dette gjør de tillitsvalgte til en meget viktig målgruppe for forbundets informasjonsarbeid. 

 

 

 

 

Forholdet til media 

Forbundet ønsker å ha et positivt forhold til media. 

Hvis mediene baserer sine omtaler på feilaktige opplysninger kan dette gi et fortegnet 

bilde av en sak. I en slik sammenheng er det derfor viktig å legge forholdene til rette for 

pressen slik at de får korrekte opplysninger i saker som angår forbundet. 

 

Forholdet til samfunnet omkring 

Forbundet ønsker åpenhet og innsyn om det som skjer i områdeklubber. 

På samme måte er det naturlig at forbundet selv framstår med åpenhet og troverdighet i 

forbundets virksomhet. 

Resultatet av en god kommunikasjon mellom forbund, områdeklubb og medlemmer kan bidra 

til å forbedre vilkårene for forbundets medlemmer. I denne sammenheng er det viktig for 

forbundet å ha god kontakt med myndigheter, andre organisasjoner og enkeltpersoner. 

 

 

Norsk Elghundklubbers Forbund’s utfordringer 

Organisasjonsarbeidet er i konstant endring. Stadig endring av oppgaver og forventinger av 

samfunnet, NKK, områdeklubber og medlemmer gjør arbeidet til tillitsvalgte utfordrerne i alle 

ledd. I en slik situasjon er det en utfordring for Norske Elghundklubbers Forbund å nå fram til 

tillitsvalgte, medlemmer og mulige nye medlemmer. 

 

Informasjon til medlemmene 

Det er en utfordring å nå ut til medlemmer og potensielle medlemmer med informasjon. 

Samtidig som samfunnet flyter over av informasjon, blir det stadig vanskeligere å få 

medlemmene/tillitsvalgte til nettopp å interessere seg for våre saker og vårt forbund. 

Nyhetene kommer mye hurtigere enn før, og i langt flere kanaler. Den organisasjon 

som ikke er synlig i mediebildet vil fort svekke sin stilling i folks bevissthet. Det er en 

utfordring å få forbundets organisasjonsapparat over hele landet til å synes bedre. 

 

De nye mediene 

Den teknologiske utviklingen og medlemmenes holdninger til nye medier vil stille 

stadig nye krav til Norske Elghundklubbers Forbund informasjonsarbeid. Folk bruker mindre 

tid på å lese enn før, informasjonskanalene er langt flere, og informasjonsstrømmen er 

økende. Av denne grunn stilles det krav om at det gis målrettet, presis og kortfattet 

informasjon. 

 

 

Hovedlinjer for informasjon internt og eksternt 

 

Forbundets forbundsledelsens 
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Norsk Elghundklubbers Forbund’s lederen har det øverste daglige ansvaret i forbundet og skal 

svare for dette både internt og eksternt. 

 

 

Forbundsstyret 

Forbundsstyrets medlemmer har et overordnet ansvar for driften av forbundet mellom RS. 

Likeledes har forbundsstyremedlemmene et ansvar for å informere om vedtak og saker som 

behandles i forbundsstyremøter. Forbundsstyrets medlemmer skal opptre lojalt ovenfor andre 

i styret og fattet vedtak. Det enkelte forbundsstyremedlem skal dessuten påse at forbundets 

hjemmeside blir oppdatert på saker som er aktuelle og viktige for medlemmene. 

Forbundets administrasjon 

Norske Elghundklubbers Forbund har ikke noe ansatte pr.dato, men et mål må være å ha en 

deltids stilling i fremtiden, med ansvar for Elghunden, hjemmeside og sponsorer m.m. Dagens 

drift blir gjort av forbundsstyre medlemmer og innleid regnskapsfører. 

 

Tillitsvalgtes ansvar  

Tillitsvalgte har hver for seg ansvar med å informere medlemmene om aktuelle saker. 

 

 

Informasjonskanaler for Norske Elghundklubbers Forbund 

For å nå ut til sine medlemmer vil Norske Elghundklubbers Forbund gjennom Elghunden, 

epost, hjemmeside, Facebook, og eventuelt andre sosiale medier publisere informasjon 

fortløpende. Utviklingen i mediesamfunnet går i et raskt tempo, og det er viktig at 

medlemmene kan hente ut informasjon på de arenaer hvor det er naturlig at informasjon 

befinner seg, uavhengig av hvilken retning den teknologiske utviklingen tar. 

Norsk Elghundklubbers Forbund vil følge denne utviklingen og sørge for å være oppdatert 

hva angår nye måter å kommunisere og spre informasjon på. 

 

Elghunden 

Elghunden kan fortsatt være en viktig direkte kontakt mellom forbundet og medlemmene. Det 

kan måtte sees på antall utgivelser og form på utgivelser. Skal Elghunden trykkes på 

tradisjonell måte og sendes på adresse hjem til alle medlemmer, skal også sendes ut i 

elektronisk form.  

Som en konsekvens av satsingen på de elektroniske informasjonskanalene vil forbundet 

kontinuerlig se på muligheten for å redusere noe på kostnadene ved utgivelsen av den trykte 

delen av bladet. 

Nåværende avtale med redaktør for Elghund utgår i 2017, dette må sees på i forbindelse med 

en fremtidig sekretær funksjon. 

Årbok bør sees som er en del av dette (hvordan ønsker vi den i fremtiden?) 

 

Hjemmeside/database 

Forbundet ønsker å skape en dynamisk hjemmeside, der fagutvalgene får ansvar for 

oppdateringer i sitt fagfelt. Mulighetene for en felles hjemmesideplattform må sees på, 

fordelene er store for forbund og områdeklubber. Her er det store muligheter for salg av 

sponsorplasser og annonsering av aktivitet i områdeklubber.  

Hitta Älghund vil bli en viktig informasjons kanal for avl, statistikk og informasjon om 

hunder. Det er inngått avtale med SÄK på bruk av Hitta Älghund. 
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Sosiale medier 

Forbundets tillitsvalgte kan delta med riktig informasjon i de saker som diskuteres på sosiale 

medier, dette må da være avklart med forbundet. Forbundet skal aldri starte en diskusjon på 

sosiale medier, bare tilføre riktige opplysninger. Forbundet har i dag en Facabook gruppe, der 

informasjon fra hjemmesiden presenteres, uten muligheter for diskusjon på sakene. 

 

 

Forbundsstyrets forslag til RS: 

Forbundets informasjonsstrategi må utdypes nærmere. Arbeidet må konkretiseres og tiltak 

iverksettes. Strategien må ses i sammenheng med forbundets sekretæroppgave, 

redaktørarbeidet i Elghunden, hjemmeside, sosiale medier m.m. RS gir forbundsstyret 

fullmakt til å starte arbeide med disse oppgavene. Områdeklubbene holdes løpende orientert. 

Endelig forslag legges frem på RS 2018 

RS behandling: 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Forbundets informasjonsstrategi må utdypes nærmere. Arbeidet må konkretiseres og tiltak 

iverksettes. Strategien må ses i sammenheng med forbundets sekretæroppgave, 

redaktørarbeidet i Elghunden, hjemmeside, sosiale medier m.m. RS gir forbundsstyret 

fullmakt til å starte arbeide med disse oppgavene. Områdeklubbene holdes løpende 

orientert. 

Endelig forslag legges frem på RS 2018 

 

 

Sak 11.4. 

                                            Forslag til endring av valg 

Sak som ønskes behandlet på RS 29. april 2017. 

Fra Vestoppland Elghundklubb. 

Ved valg til forbundsstyret og andre valg skal en etter beste evne forsøke å trekke med 

kvinner. Ved valg til forbundsstyret skal det foreligge forslag på kvinnelige kandidater, minst 

1. Dette er valgkomiteens ansvar. 

 

Hilsen 

Tore Bjørklund 

Vestoppland Elghundklubb 

 

 

FS innstilling: 
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Forbundsstyret foreslår å oversende saken til komiteen som ser på Lovene for NEKF og 

områdeklubber. Dette etter vedtak fra RS NKK vedrørende Lover for medlemsklubber. 

 

RS behandling: 

Følgende hadde ordet: 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Forbundsstyret foreslår å oversende saken til komiteen som ser på Lovene for NEKF og 

områdeklubber. Dette etter vedtak fra RS NKK vedrørende Lover for medlemsklubber. 

Endelig forslag legges frem på RS 2018. 

 

 

Sak 11.5. 

                            HD-PROBLEMATIKKEN PÅ NEG OG NES 

I flere tiår har Norske Elghundklubbers forbund arbeidet hardt for å avle seg bort fra 

hofteleddsdysplasi (HD) på våre nasjonale elghundraser NES og NEG. I denne perioden har 

det praktisk talt kun blitt avlet på HD-frie hunder. Vi hadde derfor forventet en vesentlig 

avlsmessig framgang, all den tid fokus på HD har hatt første-prioritet i avlsarbeidet.   

Nedenforliggende oversikt viser at så ikke har skjedd. Kilde: NKK. 

 HD-fri Svak grad (C) Middels  (D) Sterk grad ( E) 

 NES NEG NES NEG NES NEG NES NEG 

1990-

1999         

91,7% 91,4% 5,4% 5,2% 2,0% 2,5% 0,9% 0,9% 

 

2000-

2009         

93,3% 86,8% 4,5% 8,8% 1,8% 3,3% 0,6% 1,1% 

 

2010-

2014         

87,0% 81,3% 6,8% 14,6% 4,8% 3,9% 1,4% 0,8% 

 

2015 87,6% 76,8% 3,8% 19,9% 5,7% 3,1% 2,9% 0,8% 

 

2016   84,0% 74,0% 12,0% 18,1% 4,0% 7,1% 0,0% 0,8% 
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Statistikken viser en klar tendens: Den avlsmessige framgangen som i oppstarten var 

forventet, har blitt til en negativ utvikling, større for grå enn for svart, men den samme 

utvikling er sterk og klar for begge raser.  

I ”Jakt og Fiske” nr. 3. 2016 ser vi på side 68 at det estimeres at hundeeiere i perioden 1980 til 

2003 har brukt 200 millioner kroner til røntgenundersøkelser og påfølgende analyser i NKK.  

Det har blitt utarbeidet HD-indekser som har blitt vektlagt i alt avlsarbeid for begge rasene. 

Den 20.12.16 informerte NKK i brev til klubbene at det var avdekket vesentlige feil i 

utarbeidelsen av HD-indekser.  

Konklusjon: 

Manglende avlsframgang, feil i rutiner, tilfeldigheter i avlesninger og feil i indekser, har ført 

til at vi nå mener at tiden er inne til å stille spørsmål om det fortsatt er riktig å prioritere den 

sterke vektlegginga av HD i avlsarbeidet for NES og NEG. Vår mening er at det må være 

langt viktigere å se om en jakthund fungerer i skogen enn på veterinærbordet. 

Forslag til vedtak fra Nord-Trøndelag Elghundklubb: 

I en periode på fem år fra 01.07.2017 kreves det ikke at HD – status er kjent for avlshunder 

for de norske rasene som organiseres i Norske Elghundklubbers Forbund. Ved utløpet av 

perioden foretar NEKF ei evaluering av de resultater som er høstet av omlegginga. 

 

 

FS innstilling til vedtak: 

Forbundsstyret støtter forslaget. Med følgende endring av siste setning av forslaget. Setningen 

endres til: Ved utløpet av perioden gjeninnføres krav om HD røntgen for rasene for å evaluere 

omleggingen.  

 

RS behandling: 

Nord-Trøndelag EHK/ FS trekker sitt forslag med forbehold at FS utreder saken nærmere og 

fremmer saken på nytt for RS 2018. 

 

Arve Flatås, Eivind Lindseth, Jonny Rustad, Eivind Haugseth, Anita Lie, Jan Lien, Jostein 

Dahle, Tore Bjørklund. 

Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. 
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Sak 11.6. VIDEREFØRING AV OPPDRETTERPRIS OG ÅRETS HUND ETC. 

 

Vestfold Elghundklubb fremmer forslag om tildeling av årets jakthund, løs og bandhund, årets 

utstillingshund og årets oppdretter priser tilbakeføres. Kriteriene som er vedtatt av 

forbundsstyret 23.5.2008 og revidert av forbundsstyret 20.6.2013 legges til grunn. 

 

Prisen finansieres av søker. Det vil være opp til den enkelte om dem ønsker å søke Norske 

Elghundklubbers forbund om pris. 

 

FS innstilling:  

Saken avvises som RS-sak. Eventuelle opprettelse og oppnevning til oppdretterpris på 

forbundsnivå tilligger forbundsstyret. 

 

RS behandling: 

Vestfold trakk saken. 

 

 

 

Sak 11.7. 

 

                                                 Forslag RS-sak lån nedbetaling  

 

Forbundsstyret har som kjent lånt penger av områdeklubber for å betale i Egmont saken. 

 

Hedmark Elghundklubb mener att forbundsstyret har styrt økonomien godt i år, og står nå for 

å nedbetale første avdrag på lån i juni 2017. 

 

Vi ønsker å fremme følgende for RS. 

Etter att Norske Elghundklubbers Forbund(NEKF) har nedbetalt første avdrag i år 2017 så 

står det igjen ca. 600 000,- å nedbetale.  
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Om alle områdeklubber betaler kr.100,- pr. medlem (31/12 2016) for nedbetaling av lån så er 

forbundet ferdig med lånet.  

 

Dette vil komme alle medlemmene til gode. NEKF kan da bruke sin tid og energi til å jobbe 

for medlemmene og elghund-arbeidet som bør være målet for alle.  

Det siste året har FS brukt mye tid og energi på å spare penger for å nedbetale lånet, og dette 

går utover aktiviteten. 

 

 

FS innstilling til vedtak: 

Saken er fremlegges uten innstilling. 

 

RS behandling: 

Saken er trukket. 

 

Sak 12. Valg 

Valg av leder for 1 år:  Jan Helge Nordby. Valgt ved akklamasjon.                                         

Valg av nestleder for 2 år:  Jostein Dahle 40 stemmer. Marius Olaussen 50 stemmer. 

    Marius Olaussen valgt. 

Valg av styremedlem 1 år: Jon Erling Skåtan 17 stemmer. Anders Nyhuus 73 stemmer.

    Anders Nyhuus valgt. 

Valg av styremedlem 2 år: Helge Jacobsen valgt ved akklamasjon. 

Valg av 1. varamedlem 1 år: Cato Flatner valgt ved akklamasjon. 

Valg av 2. varamedlem 1 år: Esten Vingelen 80 stemmer. Ole Agnar Nordmo 10 stemmer.

    Esten Vingelen valgt 

Valg av LKK 1 år:  John Tomas Homme valgt ved akklamasjon. 

Valg varamedlem LKK 1 år: Jon Arne Berdal valgt ved akklamasjon. 

Leder LKK 1 år:  John Tomas Homme valgt ved akklamasjon. 

Medlem valgkomiteen 3 år: Kjell Kruke valgt ved akklamasjon.  

Varamedlem valgkomite 1 år: Ole Agnar Nordmo ble valgt ved akklamasjon.  
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Valg av revisorer 1 år: Carsten Bakke og Jon Strand valgt ved akklamasjon. 

Valg av RS-ordfører 1 år: Ivar Horrigmo valgt ved akklamasjon. 

Valg av RS-viseordfører 1 år: Frank Christiansen valgt ved akklamasjon. 

   

Styrets honorar 2017   

Følgende ble vedtatt:   

Leder: kr. 10 000.-   
Nestleder: kr. 5000,-   
I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av 

forbundsstyret. 

  

   
Ved møtets slutt ble Kjell Kruke og Knut J Herland tildelt NEKF sin gullnål. 

 

Påtroppende leder Jan Helge Nordby takket for tilliten og uttrykte ønske om en god dialog i 

kommende arbeidsår. 

            

 


