
                                  Norske                                                     Møteprotokoll 

                                           Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferanse 

Dato:   06.03.2018 

Tid:   Kl. 09.00 

 

    

Faste medlemmer som møtte: 

 

Jan Helge Nordby Leder 

Marius Olaussen Nestleder 

Jostein Dahle Styremedlem 

Helge Jakobsen             Styremedlem 

  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Anders Nyhuus Styremedlem 

 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

Cato Flatner 

 

Andre inviterte som møtte: 

  

RS Ordfører, Ivar Horringmo  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 01.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak. 02.18 Referatsaker 

FS.sak. 03.18 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak. 04.18 Økonomirapport pr. 31.12.17 

FS.sak. 05.18 Saker fra AU NES 

FS.sak. 06.18 Sak fra AU Jämthund 

FS.sak  07.18 AU NEG 

FS.sak. 08.18 Godkjenning av Lover for områdeklubber 

FS.sak. 09.18 Høring fra NKK (organisasjon) 

FS.sak. 10.18 RS 2018 

FS.sak. 11.18 Uttaksregler Nordisk mesterskap 

FS.sak. 12.18 Eventuelt 



 

 

Verdal 25.02.2018 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene 
har vært initiert av leder, medlemmer av FS. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
 
 

 
 

Saksnr. Sakstittel, 

FS.sak 02.18 Referatsaker 

 

• Ledermøte 20/1 2018 

Formannsmøte 

NEKF 20 1 2018-Referatversjon.pdf
 

• Nordiskmøte    

Møteprotokoll NÄU 

16.2.pdf
 

• DK saken, Vågå tingrett 27.feb. 

 

 



• Svarthundtreff 

Program og 

invitasjon 2018.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 03/18 Drøftings- og orienteringssaker 

 

        

    

1. 

Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs forbund.  

Vi beklager at det i lovteksten § 3-4 nest siste avsnitt har uteblitt en setning: 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak 

når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset 

til to kandidater         Forbund/klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til 

bestemmelsen.  

PS! Nye lover for klubber som er tilsluttet forbund skal sendes til forbudet for godkjenning, 

ikke til NKK. 

Med vennlig hilsen 

Norsk Kennel Klubb 

 

 



2. 

Til  

Medlemsklubber og forbund. 

Budsjett 2019 - utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. 

 

Vi ber  om innspill fra klubber og forbund til budsjett 2019, når det gjelder 

utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. 

Frist for innspill/ønsker fra klubbene, bes sendt administrasjonen på e-post jakt@nkk.no  innen 31. 

mars 2018. 

 

Med hilsen 

NKKs Aktivitetsavdeling 

E-post:jakt@nkk.no 

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

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 04/18 Økonomirapport 31.12.2017 

 

        

    

 

Saksutredning: 

Perioderapport.pdf

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

mailto:jakt@nkk.no
mailto:jakt@nkk.no


 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 05/18 Saker fra AU NES 

 

Saksutredning: 

1: 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

NKK publiserer indeksberegninger for den enkelte hund i dogweb, og denne indeksen 

uttrykker en hunds nedarvingsevne med tanke på HD i forhold til gjennomsnittet i rasen.  

Norsk Genressurssenter klassifiserer Norsk Elghund Sort som kritisk truet, og det 

overordnete målet for avlsarbeidet er økning i avlsbredde – genetisk variasjon. Avlsutvalget 

for NES har utarbeidet en rekke retningslinjer for avl, og man selekterer derfor på en rekke 

variabler hos avlshundene. Et av retningslinjene for avl er krav om samlet HD indeks på lik 

eller >205. Man ser at den sterke seleksjonen gjør det nødvendig å endre blant annet 

grensen for kravet om samlet HD indeks i avl. 

Innstilling 

AUNES kan dispensere fra grensen for samlet HD indeks for godkjenning av kombinasjoner 

for parring. 

For Avlsutvalget Norsk Elghund Sort 

Camilla Hartz Repshus 

Leder Avlsutvalget Norsk Elghund Sort 

  

2: 

Utgifter til Voss - FS 

2018.docx
 

 

Vedtak: 



AUNES kan dispensere fra grensen for samlet HD indeks for godkjenning av kombinasjoner 

for parring. Forbundsstyret ber AU NES endre tekst på hjemmesiden til NEKF iht. vedtak. 

Forbundsstyret godkjenner forslag til budsjett og utgiftsdekning vedrørende Svarthundtreff 

Voss 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 06/18 Sak fra AU Jämthund 

 

Saksutredning: 

Mail fra AU Jämthund: 

Hei. 
 
AU jämt har registrert at DogWeb nå inneholder HD indeks på en del NEG. Vet FS om dette 
er noe som kommer fortløpende på jämt også? Eller bør vi sende forespørslene til NKK? 
 
Mvh  
For AU jämt 
Ole A. Løite  

 
På dette grunnlag sendt NEKF en mail til NKK, hvor spørsmålet om indeks for jämthund  
 
 
 
 
Svar fra NKK 

Hei, Jostein. 



 

Kravet til HD-indeks er minst 100 registreringer årlig  siste 5-10 år. Minimum 35% av hunder 

som har oppnådd røntgenalder må bli røntget. Andelen hunder som oppnår røntgenalder vil 

som regel være ganske så likt andelen som registreres, så sant det ikke  fins 

en  ekstraordinær situasjon i rasen hvor en rekke eldre importer er omregistrert til Norge, 

men ikke får HD-resultatene inn i DogWeb. (Nordiske hunder får resultatene inn i DogWeb).  

 

Statistikken til Jämthund viser at de røntger en for liten andel hunder til å få indeks:  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Maria Kjeldaas Johannessen 

Veterinær 

Helseavdelingen 

Norsk Kennel Klub 



Mobil: 986 91 667 

e-post: mkj@nkk.no 

 
Vedtak: 

Norske Elghundklubbers Forbund fremmer ikke søknad om innføring av HD indeks for rasen 

Jämthund, da antall røntget hunder er for liten iht. kravet i NKK. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 07/18 AU NEG 

 

Saksutredning: 

1. 

AU NEG har det siste halv året bestått av to medlemmer fra forbundsstyret, det har blitt 

gjort en henvendelse til områdeklubbene for å komme med navn på egnete kandidater. Det 

jobbes med å få et komplett avlsutvalg for Norsk Elghund Grå. 

2. 

Den nye indeksberegningen for HD for rasen, har medført at kravet som er satt for den 

samlete indeks for en kombinasjon begrenser avlen. Dette medfører at faren for innavl øker i 

populasjonen. Forbundsstyret ønsker å forhindre dette, da dette kan medføre en økning på 

genetiske arvbare sykdommer i rasens populasjon.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret v/Anders Nyhuus forespør de nevnte kandidater, Nyhuus informerer 

forbundsstyret om utviklingen på mail. 

 

Anders Nyhuus og Jostein Dahle får ansvar for å tilpasse tekster iht. fremkommet forslag i 

møte, samt tilpasse tekster som omhandler dette på hjemmesiden til NEKF. 

mailto:mkj@nkk.no


 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 08/18 Godkjenning av Lover for områdeklubber 

 

Saksutredning: 

Områdeklubber med innsendt årsmøte behandlet lover: 

➢ Troms EHK 

➢ Nord Hålogaland EHK 

➢ Salten EHK 

➢ Helgeland EHK 

➢ Nord Trøndelag EHK 

➢ Sør Trøndelag EHK 

➢ Jotunfjell og Fjordane EHK 

➢ Gudbrandsdalen EHK 

➢ Østerdalen EHK 

➢ Hedmark EHK 

➢ Follo & Østfold EHK 

➢ Hadeland EHK 

➢ Buskerud EHK 

➢ Hallingdal og Valdres EHK 

➢ Vestfold EHK 

➢ Aust Agder EHK 



➢ Vest Agder EHK 

➢ Hordaland EHK 

 

Områdeklubber som ikke har sendt inn Årsmøte behandlete lover: 

➢ Oslo omr. EHK (avglemt sak til årsmøte) 

➢ Finnmark EHK (avglemt sak til årsmøte) 

➢ Vest Oppland EHK 

➢ Telemark EHK 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund godkjenner de innkomne årsmøte 

behandlete lover for de 18 områdeklubber, de fyller kravene som er gitt fra NKK. 

Forbundsstyret tilskriver de 4 områdeklubbene som ikke har vedtatt nye lover, der det 

fremkommer hva som er mulighetene for å få godkjente lover. Samt opplyser om hva som er 

gjeldene om klubbene ikke avholder ekstraordinært årsmøte. 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 09/18 Høring fra NKK (organisasjon) 

 

Saksutredning: 



 

 

 



Vedtak: 

Jan Helge Nordby og Jostein Dahle utformer et høringssvar fra NEKF, etter innspill fra 

forbundsstyrets medlemmer. Norske Elghundklubbers Forbund sammenstiller sitt svar iht. 

Jakthund Divisjonen sitt høringssvar. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 10/18 RS 2018 

 

Saksutredning: 

Saken legges frem på/under møtet. Der de innkomne saker og endringsforslag sammenstilles 

for videre behandling og presentasjon i RS mappen. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret og RS ordfører produserer ei ferdig RS mappe, som sendes ut til 

områdeklubbene iht. Lover for Norske Elghundklubbers Forbund. 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 11/18 Uttaksregler Nordisk mesterskap 

 

Saksutredning:  



Norge skal for første gang arrangere Nordisk Mesterskap bandhund, samt de skal arrangere 

Nordisk Mesterskap løshund. Uttaksreglene har et behov for tilpasninger og forbundsstyret 

ønsker å tilpasse reglene for begge prøveformer. 

Forslag til nye regler: 

GENERELLE BESTEMMELSER OG UTTAKSREGLER  

NORDISK MESTERSKAP FOR LØSHUND OG BANDHUND 

 

1. Nordisk mesterskap arrangeres hvert 2.år som 2 dagers samla prøve. Prøven skal 
være terminfestet og gå på rundgang blant de nordiske land. 

2. NEKF er den formelle arrangør, men tildeler det tekniske arrangementet etter søknad 
fra lokalklubbene. Prøven kan søkes som internasjonal prøve.  

3. NEKF står som økonomisk ansvarlig for arrangementet, og sørger for diplomer og 
platter. 

4. Hvis ikke annet er bestemt skal NEKF’s sponsor benyttes ved arrangementet.  

5. Antall deltakere er begrenset til 15 deltakere, 5 hunder fra hvert land-  

6. Dommere som dømmer, skal delta dommersamlingen kvelden før prøven starter.  

7. Nasjoner som stiller med deltakere, kan også stille med dommere. Dersom dette ikke 
lar seg gjøre kan, velger NEKF ut dommere. Dommer bør ikke dømme hund fra egen 
nasjon og kan ikke dømme hund fra egen klubb. 

8. Arrangøren skal som for ordinær jaktprøve sende prøvens dokumenter til NKK.  

9. Resultatene sendes de andre nordiske land.  

10. Arrangementet skal tilstrebe et 0-resultat økonomisk.  

 

UTTAKSREGLER 

1. Hundeeier sender søknad til egen områdeklubb. Søknad skal bare sendes til en klubb. 
Påmelding som sendes direkte til arrangøren eller til NEKF avvises  

2. Områdeklubber kan ikke forkaste søknad fra eier/medeier som er fullverdig medlem i 
klubben.  

3. Hunden må være Norsk jaktchampion NJCH, fri for HD (A eller B), ha norske eiere ved 
påmeldingsfrist og være norskregistrert. Hvis flere står likt, prioriteres først alder, 
deretter utstillingsresultater 

4. Hundeeier er ansvarlig for å sende alle prøveresultatene til lokalklubben som 
rangerer inntil 2 hunder fra hvert kjønn, og oversender disse til styret i NEKF for 
endelig rangering og uttak. 

5. Resultatene på de 4 beste prøvene gjelder for uttaket. 2-dagers prøve er 2 prøver i 
denne sammenheng. Kun prøver tatt i Norge er gjeldene. 

6. Ingen Norsk områdeklubb kan stille med mer enn 2 deltakere.  

7. Hunden kan delta i Nordisk Mesterskap t.o.m. det kalenderåret den fyller 7 år.  



8. Samme hund kan starte flere ganger i Nordisk Mesterskap.  

 

 

RANGERING AV HUNDER UNDER ARRANGEMENTET  

• Hundene rangeres først etter premiegrad (1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 3+3), deretter 
rangeres de etter poeng.  

• Hvis flere hunder med samme premiegrad og poengsum står likt, rangeres den 
yngste hunden foran. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar de framlagte uttaksregler for Nordisk Mesterskap, reglene legges ut 

på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 12/18 Eventuelt 
 


