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TIL REPRESENTANTENE
I henhold til gjeldende lover for Norske Elghundklubbers Forbund
innkalles de valgte representanter til det;
41. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEKF
LØRDAG 28. APRIL 2018 KL 09.00
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
DAGSORDEN – SAKSLISTE:
1. Godkjenning av representantenes fullmakter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4.

4.1

Valg av protokollførere

4.2

Valg av tellekorps

5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
6. Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
7. Forbundsstyrets årsberetning for 2017
8. Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2017
9. Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2019
10. Forbundsstyrets budsjett for 2019, og nedbetaling av lån områdeklubbene.
11. Innkomne saker.

11.1. Sør-Trøndelag Elghundklubb, Gjeldende skogskort for bandhundprøver foreslås
revidert
11.2

Hedmark Elghundklubb, Det innføres obligatorisk ID avlesing av samtlige hunder som
stiller på jaktprøver, både for band- og løshund.

11.3. Forbundsstyret, Forenkling og effektivisering av informasjonsarbeidet i NEKF
11.4. Forbundsstyret, Organisering
11.5. Forbundsstyret, Lover for Norske Elghundklubbers Forbund

12. Valg
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Sak 6 Lov og kontroll komitèens erklæring
Legges frem på RS

SAK 7 Årsmeldinger 2017

Årsmelding forbundsstyret
Styrets årsmelding
Norske Elghundklubbers Forbundsstyre valgt på RS 2017 har bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jan Helge Nordby
Marius Olaussen
Anders Nyhuus
Jostein Dahle
Helge Jakobsen

Gudbrandsdal EHK
Hedmark EHK
Buskerud EHK
Nord Trøndelag EHK
Troms EHK

1. Vara
2. Vara

Cato Flatner
Esten Vingelen

Oslo området EHK
Østerdalen EHK

Medlemstall pr. 31.12.16 var totalt 6203
Medlemstall pr. 31.12.17 var totalt 5938
Dette gir en nedgang på 265 medlemmer fra 2016 til 2017.
Det er avholdt 8 Forbundsstyremøter i perioden. I tillegg har det blitt holdt løpende kontakt på telefon og
e-post gjennom hele året. Styret har behandlet 68 saker i løpet av året. Alle styrereferater er sendt ut til
områdeklubbene og er samtidig også lagt ut på Forbundets hjemmeside. Nordisk Älghundunion har
avholdt 1 møte i Sverige.
NEKF er representert både i Hovedstyret, Jakthundkomiteen og Valgkomiteen i Norsk Kennel Klub. NEKF
har deltatt på RS og i flere nedsatte arbeidsgrupper i NKK gjennom året.
Komiteer og utvalg
I etterkant av RS 2017 ble samtlige komiteer/utvalg gjennomgått, og det ble foretatt en del naturlige
endringer i sammensetningen i flere av komiteene/utvalgene. Forbundsstyret har gjennom dette arbeidet
erfart at det blir stadig mer krevende å finne tillitsvalgte som er villig til å påta seg tillitsverv.
Komitéer og utvalg har etter Forbundsstyrets oppfatning gjort en meget god jobb i året som har gått. FS
har brukt sine komiteer som saksbehandlere og ekspertise på sine fagfelt og dette har etter vårt syn
fungert meget bra. Forbundsstyret retter en stor takk til alle for verdifull innsats!
DK saken
Norske Elghundklubbers Forbund 41 Ordinære Representantskap

4

Norske Elghundklubbers Forbund ble våren 2017 stevnet for tingretten i det som er omtalt som ”DK
saken”. Saksøkerne som består av 5 av våre egne medlemmer, har gått til sak mot NEKF med krav om
erstatning av advokatkostnader og oppreisning for ærekrenkelse i forbindelse med at de ble innklaget til
Disiplinærkomiteen i NKK. Bakgrunnen for saken var en artikkel i Elghunden nr 2/15 om finsk avl. Tre av
våre områdeklubber innklaget artikkelforfatterne for krenkende uttaleser og ønsket at saken skulle
vurderes av Disiplinærkomiteen i NKK. Forbundsstyret valgte å oversende saken til NKK uten innstilling,
med bakgrunn i at forbundsstyret vurderte seg som inhabile i saken. Saken ble behandlet i NordGudbrandsdal tingrett 27. februar 2018. Vi forventer at det faller dom i saken i løpet av april 2018.
Jaktprøveregler
Jakthundkomiteen i NKK vedtok i 2017 nye jaktprøveregler for både bandhund og løshund.
Jaktprøvereglene er nå låst og kan ikke endres frem til 2021. Når det gjelder bandhundprøver er det nå
også innført bruk av skogskort til bruk i bedømmelsen. Tilbakemeldingene så langt indikerer at dette har
fungert godt gjennom prøvesesongen. Bandhundkomiteen har arbeidet aktivt med kursing på bruk av
skogskort og registrering i Nordisk Prøve Program (NPP).
Ettersøk
NKK har hatt en høringssak på konkurransespor for blodspor. Ettersøksutvalget utarbeidet et forslag på
høringssvar som ble behandlet i forbundsstyret og innsendt som høringssvar fra NEKF. Saken vil bli
behandlet i NKK i nær fremtid.
Nordisk samarbeid
RS har gjennom flere vedtak gitt klare føringer om at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres. På
bakgrunn av dette er det underskrevet en avtale mellom de nordiske landene, der «Hitta Âlghund» er
valgt som den databaseløsningen som skal brukes av de nordiske landene. Norge har nå levert alt
nødvendig datagrunnlag fra NKK til Sverige, og programmere i Sverige har nå fått publisert data på norske
hunder i databasen som nå også har byttet navn til «Nordisk Elghund». NKK har bidratt med svært god
hjelp og støtte til dette arbeidet. På bakgrunn av dette har leveransen av data fungert utmerket.
NPP
Prøveregistreringsprogrammet Nordisk Prøve Program (NPP) har i 2017 fått funksjonalitet for å ivareta
registrering av bandhundprøver. Det er også gjennomført mindre oppdateringer av registreringsløsningen
for løshundprøver. NPP har løst våre behov for registrering av jaktprøver på en tilstrekkelig måte, men
programmet har sine opplagte svakheter. Både teknisk plattform, brukergrensesnitt og sikkerhetsnivå er
gammeldags og har svært begrenset levetid. Forbundsstyret ser derfor et stort behov for å jobbe med å
få på plass et mere moderne registreringsprogram for våre jaktprøver. Med bakgrunn i dette har vi alt
startet en dialog med våre samarbeidspartnere i NÄU for å se på mulighetene for en felles løsning.
Arrangementer
Hedmark EHK og Oslo området EHK arrangerte ungdomsmesterskap for løshund i 2017. 14 ekvipasjer
deltok i mesterskapet som ble arrangert 26-27. november. Emil Nystuen, Hadeland EHK med Tåle av
Kvernenget gikk til topps. NEKF gratulerer!
Nord Trøndelag EHK arrangerte11-12 september NM Bandhund. Arrangementet hadde base på Trones
Hotell i Namsskogan. 29 ekvipasjer representerte sine områdeklubber og det er mange flotte resultater
for hundene er å lese ut fra resultatlisten. NJ(B)CH Loshundens Hera med eier/fører Trond Anders Nilsen
Norske Elghundklubbers Forbund 41 Ordinære Representantskap

5

fra Sør Trøndelag EHK ble kåret til Norgesmester etter 2 flotte dager i de Trønderske skoger. NEKF
gratulerer!
Norge skal arrangere Nordisk mesterskap i 2018 for både bandhund og løshund. Det er første gang det
arrangeres Nordisk mesterskap for bandhund. Komiteer er nedsatt og arbeidet går som planlagt.
Økonomi
FS har også dette året hatt sterkt fokus på økonomi og har videreført stramme rapporteringsrutiner for å
ivareta den økonomiske kontrollen på en best mulig måte. NEKF har gjennomført nedbetaling av lånet på
kr 800 000 som ble gitt av 5 rause områdeklubber i forbindelse med ”Egmont saken”. Lånet nedbetales
helt i samsvar med den inngåtte låneavtalen mellom områdeklubbene og NEKF.
FS har innført nye rutiner på attestering og godkjenning av fakturaer som påpekt ved revisjonen av
regnskapet før RS 2017. Det er inngått avtale med vår regnskapsfører og VISMA som leverer en
elektronisk løsning for fakturagodkjenning og betaling. Alle utbetalinger må nå godkjennes elektronisk av
2 personer i administrasjonen/Forbundsstyret. Alle utbetalinger utføres av regnskapshuset SMN
Regnskap. Løsningen fungerer svært bra og ivaretar sikkerhet og kontroll på en god måte.
Regnskapet viser nå en god økonomisk utvikling som gir oss nødvendig handlingsrom i tida som kommer.
Det er allikevel viktig å ha fokus på god økonomistyring i årene som kommer, slik at vi kan møte fremtidig
behov for endringer og modernisering med nødvendig økonomisk løfteevne.
Administrasjonen
NEKF hadde ansatt forbundssekretær i 40 % stilling frem til oktober 2016. Fra dette tidspunktet er det
FS medlem Jostein Dahle som utfører de aller nødvendigste sekretæroppgavene inntil videre. Dette har
medført at mange av de administrative oppgavene og nødvendig bistand til områdeklubbene utføres på
dugnad av medlemmene i Forbundsstyret. Det er en løsning som ikke er bærekraftig og forsvarlig over
tid.
Det er SMN Regnskap som fører regnskapet. Forbundsstyret har også endret bankforbindelse til
Sparebank1.
Oppfølging av RS vedtak
Forbundsstyret har etter beste evne fulgt opp alle vedtak og føringer fra RS gjennom året.
RS sak 11.5 vedrørende HD problematikk for NES og NEG er utsatt til RS 2019. Bakgrunnen for dette er at
NKK har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal se på disse utfordringene. NEKF har to representanter i
arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa skal levere sin sluttrapport i 2018. Informasjon om dette er tidligere
utsendt til områdeklubbene, og det ligger i tillegg informasjon om saken på hjemmesiden til NEKF.
Forbundsstyret takker alle i organisasjonen for innsatsen og engasjementet i året som har gått.
Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret
Øyer, 5. april 2018

Jan Helge Nordby

Marius Olaussen

Jostein Dahle
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Årsmelding Løshund-komiteen 2017
Løshund-komiteen i Norske Elghund klubbers Forbund har for 2017 bestått av:
Kjell Arild Haugen, leder (Aust-Agder EHK)
Kjetil Skjærbekk (Hedmark EHK )
Halvor Loftsgarden (Telemark EHK)
Løshund-komiteen har gjennomført 3 møter, i tillegg til mye kommunikasjon via e-post og telefonsamtaler. Det har også vært ganske mye møtevirksomhet i forbindelse med kurs om prøveregler.
RS-17 vedtok nye jaktprøveregler som skulle gjelde frå høsten 2017 og 5 år fremover. Det ble gjort minimale endringer i regelverket, kun noen små «Norske tilpasninger» I tillegg så ble alle gjeldende presiseringer tatt inn i selve regelverket, slik at regelverket nå skal stå på egne ben. Det vil derfor ikkje bli laget
nye presiseringer, men kun foretatt avklaringer dersom det oppstår tvilstilfeller vedrørende tolkinger.
I juni 2017 møtte 2 representanter frå hver områdeklubb til felles gjennomgang av regelverk, skogskort
og litt om registreringsprogrammet NPP.
Områdeklubbenes representanter har i etterkant av kurset vært instruktører i egen klubb for samtlige
dommere. Dette kurset var obligatorisk, og alle som skal dømme må ha gjennomført kurset. Det er også
utarbeidet et dommerkompendie som, i tillegg til selve regelverket, skal være den offisielle fasit på hvordan vi skal dømme våre løshundprøver.
Frå 2017 har både Finland, Sverige og Norge dømt etter tilnæret samme regelverk. Reglene er av Nordisk
Elghundunion (NÄU) blitt godkjent å være så like at de kan oppfattes som felles regelverk.
Det vil likevel være behov for å samkjøre regelverket ytterligere, og prosedyre for dette er på agendaen i
NÄU slik at det vil være klar før neste evaluering.
I løpet av prøvesongen har Løshund komiteen hatt svært få gjøremål utover å veilede og rettlede i regelverket og riktig bruk av dette.
Komiteen har i 2017 gitt uttale i kun 2 klagesaker vedrørende jaktprøver. Felles for disse var at det ikkje
ble ført skogskort under selve prøvedagen. I Gjeldende regelverk er det understreket at det SKAL føres
skogskort under prøven, og at skogskortet er selve fasiten for prøva.
Dataprogrammet for registrering av løshund prøver, NPP har fungert meget tilfredsstillende også i 2017
og alle prøveresultater som er lagt inn i systemet er blitt overført til DogWeb uten problemer.
Vi har nå inne 5 sesonger med prøveresultater etter de samme jaktprøvereglene, og alle prøver er nå å
finne i «Hitta Älghunden». Herfra skal det nå gå greit å ta ut statistikker osv.
Det har dessverre vært en betydelig nedgang i antall jaktprøver i 2017. Noen klubber har hatt «normalår»
og noen klubber har hatt «rekordår». Men mange klubber måtte avslutte prøvesesongen svært tidlig på
grunn av store snømengder.
Sesong

2017

2016

2015

2014

2013

Sum startende hunder

808

963

1126

1002

905

Sum 1-dags prøver

593

646

851

745

643

Sum 2-dag prøver

215

317

275

257

262

Sum skogdager

997

1228

1353

1209

1092
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Årsmelding fra Bandhundkomiteen 2017 – 2018
Komiteen har bestått av:
•

Kolbjørn Thun, Nord-Trøndelag Elghundklubb, leder

•

Nils Olav Stokke, Sør-Trøndelag Elghundklubb

•

Bjørn Grue, Østerdalen Elghundklubb.

Komiteen har hatt et fysisk møte i forbindelse med ledersamlingen i januar 2018. Det har ellers vært kommunisert via epost og telefon. Nils Olav Stokke representerte komiteen som NKK representant under NM
Bandhund 2018 som ble arrangert av Nord-Trøndelag Elghundklubb.
Vi har lagt bak oss den første prøvesesongen med nytt regelverk og ikke minst med bedømmelse ved
hjelp av skogskort.
Skogskortet og skogsprotokollen som går tilbake til hundeeier/hundefører var også gjenstand for drøftinger på komiteens møte. De endringer som der kom fram blir tatt med inn i møte med vår finske utvikler av NPP av Bjørn Ivar Krabbesund.
Etter initiativ av Ralf Campbell har BK arbeidet med å få etablert et Nordisk Mesterskap for bandhund.
Dette er nå et faktum og vil gå av stabelen 1.og 2.september 2018 i Stjørdal kommune med Nord-Trøndelag Elghundklubb som teknisk arrangør.
Vi har nå fått felles bestemmelser og uttaksregler for de Nordiske Mesterskap for løshund og bandhund i
regi av NEKF.

Jaktprøver:
1 dags separat bandhund

Startende hunder

183

1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

93

34

20

36

Prøveresultat fordelt på type hjortevilt
Hjort

31

20

6

1

4

Elg

107

56

21

15

15

Hjort og Elg

24

14

4

3

3

Ukjent

21

3

3

1

14

Gjennomsnittlig poengsum på alle prøver gått på hjort og elg: 73 poeng
Gjennomsnittlig poengsum på alle prøver gått på hjort: 72 poeng
Gjennomsnittlig poengsum på alle prøver gått på elg: 70,4 poeng
Gjennomsnitt poengsum på alle prøver med ukjent dyr: 31,9 poeng
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2 dagers separat bandhund

Startende hunder

51

1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

37

3

0

12

2 dagers samla bandhund

Startende hunder

55

1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

30

1

0

24

1 dags samla bandhund

Startende hunder

96

1.premie

2.premie

3.premie

0.premie

41

8

11

36

Det er gått:
Prøver

Dager i skogen

1-dags separat

183

183

2-dagers separat

51

102

1-dags samla

96

96

2-dagers samla

55

110

Totalt

385

491

Årsmelding fra ettersøksutvalget
Utvalget har i perioden bestått av Knut Aasland, Elin Elg Trøen og Solvar Nordheim med sistnevnte som
leder. Vi har kun hatt kontakt via Mail og har hatt få saker til behandling. (oppdaget for en stund siden at
telefonnummeret til leder som lå på forbundssiden – var til lederens «hund». Kan være derfor få henvendelser? Rettet opp nå!». Utvalget har heller ikke møttes da vi med så få saker ville få en forholdsvis høy
kostnad.
Det kom ut høring på forslag til nye konkuranseprøveregler ettersøk. Vi sendte ut en forespørsel til områdeklubbene der vi ønsket innspill til oss om synspunkter på disse. Det kom ingen – så vi valgte å prøve etter beste evne å svare på det. Vi laget et høringssvar som vi sendte inn til forbundsstyre som tok videre.
Reglene gikk ikke på våre ettersøkshunder, men vi så at det kunne påvirke dommerutdanning negativt. I
tillegg dette med navn på prøver kunne forvirre utenforstående.
Ut over denne hadde vi ikke andre saker til behandling.
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Årsmelding Ungdomsutvalget 2017
Ungdomsutvalget i Norske Elghundklubbers Forbund har bestått av:
• Kristine Valebjørg
• Marte Bakka Haugen
• Nils Oskar Søgaard
• Karen Marie Klæstad
Komiteen har brukt nyopprettet gruppe på Facebook som plattform for kommunikasjon, og dette har
fungert på en god måte.Vi vurderer også å opprette en egen Facebookside for ungdom med elghund.
Det har vært avholdt Ungdomsmesterskap Løshund 2017 av Hedmark og Oslo-områdets
elghundklubb på Milepælen Gjestegård 26.-27-november, og vi var representert med Karen Marie
Klæstad. Gratulerer så mye til alle flotte ungdommer med elghund, som deltok på denne
begivenheten!
For 2018/2019 ønsker vi å sette opp et årshjul ift. det som skjer hos Elghundforbundet, og fylle på
med forslag til aktiviteter fra de enkelte ungdomskontakter i de ulike klubbene. Det er noen klubber
som allerede har hatt ungdomssamlinger med stor suksess, og vi håper at alle klubber i framtiden vil
legge til rette for minst ett arrangement/temakveld ila året. Bruk deres engasjerte
ungdomskontakter, og sett gjerne av en budsjettpost til ungdomsarbeid.

Årsmelding AU NEG:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har hatt et vanskelig år. Det har siden RS 2017 vært et stort problem å
få noen til å ta det på seg av ulike årsaker. På styremøte den 9/11 bestemte FS at Anders Nyhuus og
Marius Olaussen skulle gå inn i AU for å ha noen der inntil vi fikk tak i noen kandidater. Det blei
umiddelbart satt igang med oppdatering av lister og oppretting av Facebook side.
Saker vi har prioritert er:
- indeksering og oppdatering av avlshund lister
- kullverdier på avlshundene
Avlsutvalget har det siden desember hatt ca. 15 henvendelser om paringer og noen bare for å få bekreftet
at de er innenfor våre krav til avlshunder m.m.
.Indeksering av avlshunder og valpeliste:
AU NEG har oppdatert listene i desember og lagt til de hundene som har blitt sendt inn.
Valpelista har også blitt oppdatert fortløpende med fødte hunder osv.

Registrerings tall Norsk Elghund Grå:
Det er i løpet av 2017 født 175 kull, med ialt 765 norskfødte valper. Det er hunder som er nyregistrert inn
til NKK og hunder importert fra Svergie og Finland. I alt gir dette ca 787 registrerte NEG. Dette er en
nedgang fra 2016 på 153 stk(16,3%).
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Grå 10 år
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Grå 10 år

Figur 2 Antall avkom Norsk Elghund Grå)

HD:
Avlest: 275 stk. I 2017 (258 i 2016), resultat som følger:

HD 2016:

HD 2017

A: 111 stk. – 43,02%

A – 117 stk. –42,54%

B: 81 stk. – 31,39%

B- 81 stk. –29,45%

C: 47 stk. – 18,21%

C- 53 stk. –19,27%

D: 17 stk. – 6,58%

D – 23 stk. –8,36%

E. 2 stk. – 0,78%

E – 1 stk. –0,36%

Det vil si at 72,00% (2016 - 74,41 %) av NEG var røntget frie I 2017, mens 28,00% (2016 - 25,58%) var
røntget med HD i 2017.

HD Statistikk 2001 – 2017 fordelt på fødselsår
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AAR

ANTAVKOM

ANTRONTGET

ANTFRIE

ANTSVAK

ANTMIDD

ANTSTERK

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

318

271

39

8

0

2011

976

278

224

42

12

0

2012

980

283

224

43

16

0

2013

904

247

190

41

14

2

2014

890

172

132

30

9

1

2015

870

182

141

27

13

1

2016

940

136

109

23

4

0

2017

787

5

4

0

1

0

Jaktprøver
Under ligger litt statistikk fra 2017/2018 sesongen`s Løshundprøver.
Vi har desverre ikke klart å skaffe oss oversikt over årets bandhundprøver.

NEG
NEG %

starter

starter

Alle starter
2017/18
premier

1.pr

2.pr

3.pr

0.pr

498
100,0

346
69,5

275
55,2

36
7,2

33
6,6

152
30,5

starter

2015
premier

1.pr

142
100,0

97
68,3

80
56,3

Åntall av hvert årskull som startet
2017
2016
premier 1.pr
starter
premier
1.pr

NEG
4
3
3
137
92
NEG %
100,0
75,0
75,0
100,0
67,2
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NEG
NEG %

starter

2014
premier

1.pr

81
100,0

58
71,6

45
55,6

starter

eldre
premier

1.pr

130
100,0

92
70,8

73
56,2

I år er premieringsprosenten 69,5 noe som er en nedgang fra fjorårets 76.8%.
66,3% i 2015, 68,9% i 2014 og 69,5% i 2013.
Ikke noe voldsom skremmende nedgang men definitivt noe vi følger med på.

Når det gjelder Bandhund så har det for første gang blitt tatt ut materiale fra NPP.
Materiale er veldig omfattende, så kan være noen skjønnhetsfeil.
Vi hadde 240 prøvedager fordelt på 132 1.dagers og 54 2.dagers prøver i 2017/18 sesongen.
Premieringsprosenten ligger da på 78% på NEG noe vi synes er bra.

40
35
30
25

1 dags samla prøve
1 dags separat prøve
2 dagers samla prøve
2 dagers separat prøve

20
15
10
5
0

1.pr

2.pr

3.pr

0.pr

Utstilling/Eksteriør
Det har vært 1665 hunder utstilt fordelt på 62 utstillinger noe som er økning fra 2016 hvor det var stilt
1640 hunder på 63 utstillinger.
Utfordringer:
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Arbeidet for Nordisk Älg Union med å få brukt Nordisk Elghund som en nordisk database for elghundene
er godt i gang, å der ligger det allerede en del statistikk og kullverdier. Samt hundens prestasjoner på
jaktprøvereglene og utstillinger.
Når all data fra alle land er på plass så er det mange muligheter for produksjon av statistikker for den
nordiske populasjonen av NEG.
Når det gjelder rapportering av dokumenterte sykdommer, ønsker vi fortsatt at det skal bli bedre. Vi
mener det er en under rapportering på sykdommer, noe som dessverre fører til videre avl på «syke»
blodslinjer.
Flere 10-års målrettet avl på HD frie individer har ikke gitt mindre HD, snarere tvert i mot. Flere raseklubber og forbund er nå i ferd med å flytte fokus fra HD til andre genetiske arvbare sykdommer som øker på
bakgrunn av manglende bredde i avlen. Dette er en viktig sak for elghundrasene, med hensyn til fremtidig
avl og behov for nødvendig genetisk variasjon.
FS har hatt problemer med å få valgt ett AU NEG. Det har vært flere kandidater så vidt innom og snudd
igjen da de har blitt mottatt med telefoner, mailer, meldinger osv. av folk som tydeligvis ikke syntes det var
noe positivt at de ble valgt inn.
Syntes det er skremmende at voksne folk ikke klarer å se forskjell på person og sak.
Til slutt vil vi gjerne takke alle som har deltatt på utstillinger, jaktprøver, røntget hunder osv. sånn at vi kan
få holdt oss så oppdatert som mulig på tingenes tilstand i NEG rasen.

Anders Nyhuus

Marius Olaussen

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort er utnevnt av Forbundsstyret NEKF og har i 2017 bestått av:
Leder: Camilla Hartz Repshus
Medlem: Anita Lie
Medlem: Svenn Magnus Runde
Det er i løpet av året avholdt ett møte, og utvalget har hatt hyppig kontakt per telefon, Messenger og
epost. Informasjon er publisert via Facebook, elghundforbundet.no og bladet elghunden. Hovedfokuset i
2017 har vært helse, registrering av forekomster og avlsbredde. AU har videreført og videreutviklet statistisk gjennom året, godkjent og annonsert kombinasjoner til parring og bistått oppdrettere med parringspartnere. Nye avlshunder er blitt registrert fortløpende gjennom hele året. Planleggingsarbeidet for Svarthundtreffet i Voss 2018 er godt i gang og blir avholdt 18-20 mai.
Figuren under viser størrelsesfordelingen på de 3 største elghundrasene i Norge. NES er fremdeles den
minste, men er i en god utvikling.
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Str fordeling 3 raser: NEG, Jämt og NES

Norsk Elghund Grå

Jämthund

Norsk Elghund Sort

Figur 1 Størrelsesfordeling 3 raser
Avl
Ved utganger av
2017 var det 101 hannhunder (97 hanner i 2016) og 90 tisper (74 tisper i 2016) på avlshundlisten. Det er i
tillegg opprettet en katagori2 liste for unge lovende hannhunder som ikke er jaktpremierte. Denne listen
inneholder 30 hunder hvorav noen allerede er benyttet i avl.
Det ble i 2017 registrert 224 valper på 44 kull, noe som gir en gjennomsnittlig kullstørrelse på 5. Gjennomsnittlig innavlsgrad for 2017 er 2,9. NES er i god utvikling i forhold til antall registreringer årlig, noe
som figur 2 viser. Vi følger RAS dokumentet og har fokus på bredde i avlen, samt avl på friske, funksjonelle og rasetypiske individer.
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10
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Antall registrerte avkom Norsk Elghund Sort 10 år

Figur 2 Antall avkom Norsk Elghund Sort (Camilla Hartz Repshus)
Under er en oversikt over gjennomsnittlig innavlsgrad for de siste 10 år. AUNES har mål om at den årlige
innavlsgraden skal holdes lav, og har en rekke tiltak for å sikre dette.
Det er gledelig at gjennomsnittet er såpass lavt til tross for utfordringene vi har med avlsbredde. Det er et
klart sunnhetstegn hvis den årlige innavlsgraden går nedover -sett over en periode.
Fokusområdet videre er rekruttering av hunder til avl, samt oppfordre til lav innavlsgrad på parring hos
friske individer. Vi registrerer at de fleste oppdretterne nå ønsker parrings-godkjenning fra AU.
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Gjennomsnittlig innavlsgrad per år
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Gjennomsnittlig innavlsgrad per år

Figur 3 Gjennomsnittlig innavlsgrad per år
Helse
AUNES har gjennom 2017 arbeidet med nye utfordringer i forbindelse med helse og arvelige sykdommer;
juvenil ataxi, primær glaucom (arvelig grønn stær), epilepsi 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 arveligglaukom.

Arvelig grønn stær – primær glaucom
En gentest for arvelig grønn stær (primær glaucom) ble verifisert for rasen ettervinteren/våren 2017. Et
stort antall av avlshundene er nå testet for arvelig grønn stær/primær glaucom med gentest verifisert ved
NMBU, 152 hunder er testet i 2017. Vi har stort fokus på bruk av bærere i parringer. Det ble i løpet av
2017 gjort en vesentlig endring i forhold til godkjenning av parringer. AUNES godkjenner heretter kun
kombinasjoner til parring, hvor en av partene er testet genetisk fri for arvelig grønn stær. Dette gjøres for
å unngå å avle frem syke hunder.
Under viser figur 4 og 5 andelen av fri/bærere/affiserte hos tisper og hannhunder. Andelen med bærere i
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populasjonen viser hvor nødvendig det er å ha med bærere i avl. Uten bærerne vil avlsbredden bli alvorlig
forringet.

Andel fri - bærer - affisert av
arvelig grønn stær for
hannhunder

Fri

Bærer

Andel fri - bærer - affisert
arvelig grønn stær for tisper

Affisert

Fri

Figur 4 Andel fri/bærer/affisert hos hannhunder
(chr)

Bærer

Affisert

Figur 5 Andel fri/bærer/affiser hos tisper

Hofteleddsdyslasi
Det er i løpet av 2017 rtg 114 NES. Av disse er det 66 stk A, 28 stk B, 11 stk C, 9 stk D. Dette gir en prosentvis fordeling på 82% fri for HD blant NES rtg i 2017. Om man ser på hvert årskull tilbake i tid, så fordeles andel rtg hunder og prosentvis HD fri seg slik, figur 6 og 7:

Antall rtg hunder NES
100
80
60
40
20
0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Antall rtg hunder

Figur 6 Antall HD rtg hunder fra årskull

(Camilla Hartz Repshus)
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% fri HD i årskull NES
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Figur 7 Prosentvis HD fri fra årskull

(Camilla Hartz Repshus)

Juvenil ataxi
Det er i 2017 gjort genomanalyse av 1 syk valp. Det forventes at man har flere svar i løpet av vinteren
2018, men målet er å utvikle en gentest for juvenil ataxi hos Norsk Elghuns Sort. Det er i samråd med NKK
og NMBU ikke foretatt noen avls-sperrer, men kombinasjoner som har gitt syke valper, gjentas ikke.
Overgangsvirvel
NMBU har søkt om midler til et prosjekt for overgangsvirvel hos Norsk Elghund Sort, og prosjektet er tildelt 335 000 SEK. Arbeidet med å kartlegge forekomsten hos rasen er igang, og flere resultater vil bli publisert når disse er klare.

Jakt: Statistikk for jaktprøver 2017 er hentet fra data-uttrekk NPP.
Separat 1 dags prøvedager: 95 prøvedager hvorav 52 til 1. premie, 19 til 2. premie, 6 til 3. premie og 18 til
0.
Separat 2 dags prøvedager: 57 prøvedager hvorav 30 til 1. premie, 8 til 2. premie, 7 til 3. premie og 12 til
0.
Samlet 1 dags prøvedager: 30 prøvedager hvorav 11 til 1. premie, 2 til 3. premie og 17 til 0.
Samlet 2 dags prøvedager: 44 prøvedager hvorav 22 til 1. premie og 7 til 2. premie, 5 til 3. premie og 10 til
0.
Totalt sett gir dette en fordeling slik:
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Fordeling jaktpremiering

1. premie
2. premie
3. premie
0

Figur 8 Fordeling jaktpremiering

Vi merker en økning i antall prøvedager med totalt 226 prøvedager i 2017 ( 203 i 2016).
Eksteriør:
I løpet av 2017 er det bedømt 397 NES på i alt 56 utstillinger. Dette gir et gjennomsnitt med ca 7 hunder
per utstilling.
Eksteriøret på NES må betegnes som svært bra da 55,16% av hundene oppnår excellent og bedre på utstilling. De hundene som får VG utgjør 27,71% og de hundene som får G utgjør 11,59%. Det er 34,51% av
hundene totalt som oppnår CK.
Avslutvalget har ført statistikk over hvilke anmerkninger som går igjen på 142 kritikkskjema for å se eksteriøre trender hos rasen. Hver hund er kun avlest 1 gang. Fordelingen er slik:
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Eksteriøre anmerkninger 2017
Lav ansatt hale
Fallende kryss
Store ører
Lang rygg
Løst ringlet hale
Brunskjær
Ustabile bevegelser
Lavt ansatte ører

Figur 9 Eksteriøre anmerkninger
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vil takke alle som har deltatt på utstillinger, prøver, dokumentert helseopplysninger 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 Norsk Elghund Sort også i 2018.
AUNES ønsker å takke medlemmer og oppdrettere for samarbeidet i 2017 og ser frem til godt samarbeid
om avlsarbeidet også i 2018.

JÄMTHUND I NORGE - AVLSUTVALGETS ÅRSMELDING 2017
Utvalgets sammensetning og organisering
Utvalget består av Jon Erling Skåtan, Even Grindvollen, Ole Løite og Arne Sandin. Even Grindvollen har vært
med i utvalget en tid, mens de øvrige tre kom inn i utvalget sommeren 2017. Arne Sandin er leder av utvalget.
Utvalgets arbeidsmåte og kommunikasjon
Utvalget har etter at nye medlemmer kom inn gjennomført ett heldagsmøte for å drøfte og enes om mål,
og strategi for å nå disse. Den daglige kommunikasjon skjer via telefon, e – post og SMS. Det ble på slutten
av 2017 etablert en Facebook – side. Det konstateres at denne blir hyppig besøkt, og utvalget vil utvikle
denne videre. Det drøftes om man skal åpne for et diskusjonsforum på siden, men dette er foreløpig ikke
aktuelt. Utvalget opplever dialogen med FS og sekretariatet som god og konstruktiv.
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Rasens status
Utvikling registrerte jämthunder (valpekullregistreringer) i Norge og Norden:
År

Norge

Finland

Sverige

Totalt

2000

166

521

1948

2469

2005

255

940

1729

2669

2010

284

1325

1689

3014

2011

276

1328

1596

2924

2012

300

1283

1629

2912

2013

347

1369

1826

3195

2014

386

1428

1983

3411

2015

381

1597

1716

3313

2016

342

1312

1616

2928

2017

292

1635

1716

3351

Import og eksport av valper
Det importeres til Sverige årlig ca. 100 individer, både som valper og ferdige hunder. Av disse kommer ca.
30 % fra Norge (kun valper), og ca. 70 % fra Finland (både valper og ferdige hunder). Til Norge importeres
ca. 50 individer årlig, med ca. 60 % fra Sverige (kun valper) og 40 % fra Finland (både valper og ferdige
hunder). Eksport fra Sverige til Finland er svært begrenset, og eksport fra Norge til Finland er nærmest
fraværende.
Den jaktlige utviklingen for hunder fra norsk oppdrett
Vi ser altså at 10-15 % årlig av valper fra norsk oppdrett eksporteres, først og fremst til Sverige (kun 12
hunder er eksportert fra Norge til Finland de siste 10 årene). Med en så stor andel eksport finner AU det
nødvendig og riktig å ta med resultatene som disse individene presterer. Dette for å få et rettvist bilde av
norsk oppdrett. Og vi ser at hunder fra norsk oppdrett kan vise til en jaktpremieandel i sitt nye hjemland
som er helt på høyde med resultatene fra landenes eget oppdrett. En samlet oversikt/ oppsummering viser følgende:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I 2000 ble det registrert 166 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse ble 26 (16 %) løshundpremiert, hvor av 11 (7 %) ble premiert før to års alder, og ni (5 %) ble løshund champion.
I 2005 ble det registrert 255 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse ble 32 (13 %) løshundpremiert, hvor av 9 (7 %) ble premiert før to års alder, og 10 (4 %) ble løshund champion.
I 2010 ble det registrert 235 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 58 (25 %) løshundpremiert, hvor av 19 (8 %) ble premiert før to års alder, og 18 (8 %) er løshund champion.
I 2011 ble det registrert 235 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 74 (27 %) løshundpremiert, hvor av 35 (13 %) ble premiert før to års alder, og 26 (9 %) er løshund champion.
I 2012 ble det registrert 300 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 60 (20 %) løshundpremiert, hvor av 26 (13 %) ble premiert før to års alder, og 19 (6 %) er løshund champion.
I 2013 ble det registrert 348 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 90 (26 %) løshundpremiert, hvor av 48 (14 %) ble premiert før to års alder, og 19 (6 %) er løshund champion.
I 2014 ble det registrert 386 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 82 (21 %) løshundpremiert, hvor av 52 (13 %) ble premiert før to års alder, og 29 (8 %) er løshund champion.
I 2015 ble det registrert 386 valper i NKK (norsk oppdrett). Av disse er 70 (20 %) løshundpremiert, hvor av 52 (14 %) ble premiert før to års alder, og 10 (3 %) er løshund champion.
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NB. Antallet jaktpremierte for 2014 og 2015 er noe høyere enn hva statistikken viser (flere prøver fra 2017/
2018 var ikke innmeldt i Dog Web når tabellen ble ferdigstilt). Andelen jaktpremierte for disse generasjonene vil også øke noe etter kommende høsts prøver.
Jaktpremieandelene i de øvrige nordiske landene
I Sverige er jaktpremieandelen ca. 30 %, og i Finland ca. 45 % (hensyntatt de resultater eksporterte hunder
oppnår i sitt nye hjemland).

Utvikling og status eksteriør norsk oppdrett:
AU mener at en sammenligning av andel individer som tildeles CK pr. års – generasjon (på utstillinger i
Norden) gir en god indikasjon på norsk oppdretts eksteriørnivå:
Reg. år Registrert

CK

Andel

CERT

Andel

UCH

Andel

2000

122

15

12,3 %

11

9,0 %

3

2,5 %

2005

255

30

11,8 %

17

6,7 %

7

2,7 %

2010

284

36

12,7 %

16

5,6 %

5

1,8 %

2011

276

43

15,6 %

20

7,2 %

11

4,0 %

2012

300

36

12,0 %

14

4,7 %

12

4,0 %

2013

347

59

17,0 %

27

7,8 %

10

2,9 %

2014

386

48

12,4 %

22

5,7 %

8

2,1 %

2015

381

42

11,0 %

6

1,6 %

0

0,0 %

Sum

2351

309

13,1 %

133

5,7 %

56

2,4 %

Tabellen/ oversikten forteller at andel CK tildelt hunder av norsk oppdrett er på omtrent samme nivå som
hunder fra oppdrett i de øvrige nordiske landene.
Helse
Det er ingen kjente arvelige sykdommer ved rasen, men utvalget finner det riktig å viderefør/ benytte egenerklæringen fra eiere ved innmelding av avlshunder. Antall HD – feil er ikke bekymringsfull (se nedenstående statistikk). Men i tråd med de øvrige nordiske landene anses det som rett å praktisere prinsippet om
at hunder med C – hofter (eller dårligere) i utgangspunktet ikke skal benyttes i avl.
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HD - statistikk:
Reg. år Registrert Røntket
2000
166
65
2005
255
72
2010
284
78
2011
276
64
2012
300
64
2013
347
105
2014
386
89
2015
381
68
2016
342
43

A/ B
61
63
72
53
61
96
80
63
38

C (HD)
0
3
5
10
3
4
9
3
3

D (HD)
2
5
1
1
0
3
0
2
2

E (HD)
2
1
0
0
0
2
0
0
0

And. HD
4
9
6
11
3
9
9
5
5

I%
6,6 %
14,3 %
8,3 %
20,8 %
4,9 %
9,4 %
11,3 %
7,9 %
13,2 %

Statistikken inkluderer også noen utenlandske hunder, men disse ser vi har tilnærmet samme HD – andel
som norskfødte individer, slik at dette ikke rokker ved statistikkens realitet for norsk oppdrett.
RAS - DOKUMENTET
RAS dokumentet for jämthund i Norge ble utarbeidet i 2016. I rasens hjemland Sverige sluttføres en revidering av dokument i år. Det vil være naturlig at dette gjennomgås, og at vi deretter vurderer om det vil
være behov for justeringer av det norske dokumentet. I denne sammenheng er det også ønskelig å få oversatt det finske dokumentet for å avklare om dette inneholder nyttig og relevant informasjon.

FREMTITIDIGE MÅL
Faktatallene viser at norsk oppdrett nærmer seg det svenske nivået på andel jaktpremierte avkom, som er
på ca. 30 %, mens Finland fortsatt har en betydelig større andel jaktpremierte. Et realistisk mål bør være at
vi i Norge skal nærme oss Sveriges nivå ytterligere i løpet av de kommende fem år. På eksteriørsiden, målt
i andel individer som blir tildelt CK, ligger vi på omtrent på samme nivå som de øvrige nordiske landene.
Det viktigste er derfor, etter sittende AU sin oppfatning, å fortsatt prioritere den jaktlige utviklingen, men
samtidig ha som mål at eksteriøret minst forblir på dagens nivå.
STRATEGI FOR Å NÅ DET JAKTLIGE MÅLET
1. AU vil videreført de etablerte listene over avlshunder, og i tillegg utarbeide underliggende dokumentasjon for hver hund. Dokumentasjonen vil vise jaktprøveresultater og kull - verdier i tre generasjoner, hvor også jaktpremiering før to år to års alder blir synliggjort. Dokumentet er tenkt til
bruk og veiledning for AU og hundeiere som leter etter aktuelle parringspartnere. Dokumentet vil
også omhandle og vektlegge utstillingsresultater. (AU vil forsøke å få dokumentet klart til RS, slik
at det der kan presenteres for interesserte. AU’ s medlemmer har en omforent oppfatning av at
det i avlssammenheng er viktig å sette fokus på tidlig jakt og høye kull - verdier, noe som vil gjenspeiles i dokumentets oppbygging).
2. AU vil arbeide aktivt for at mest mulig av norsk avl gjennomføres med hunder som tilfredsstiller
kravene for å komme inn på avlshund – listene.
3. AU vil i samarbeid med oppdrettere kartlegge gode kull og forsøke å oppmuntre hundeiere fra slike
kull til å sette sannsynlig gode avlsindivider i «produksjon».

15. mars 2017
Ole Løite

Even Grindvollen

Jon Erling Skåten
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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. Det er en merkbar
interesse for spesielt østsibirsk laika. Da det foregår liten organisert avl i Norge henvises det til Sverige og
Finland.

RAS for Østsibirsk Laika er ferdigstilt i 2017. Selv om det er en liten rase, så har det vært overraskende
mye arbeid og tidkrevende å få utarbeidet statistikk, selv på det som er viktigst for forbundet å ivareta,
nemlig jaktegenskaper. Det er med lettelse vi nå ser at data også på norske hunder kommer inn på hittaalghund.se. Dette vil forenkle arbeidet med å få fram kullstatistikk etc, spesielt der valper fra et kull
havner i flere land. Savner mulighet for å hente ut statistikk for hunder ut fra opprinnelsesland, men regner med at dette kommer på plass etter hvert.

Russisk Europeisk Laika har ingen registrerte data i 2017.

Registeringer
Kull registrert i 2017. For østsibirsk er antallet 0. 2 kull er født sent i 17 og registrert i 2018. 6 importer fra
Sverige er registrert i 2017.
Vestsibirsk laika
Antall

Far

Mor

5 SE43952/2014
6

Jesse-James

SE66750/2010

Import 2 stk fra Sverige Russland via Finland

17
*Jaktpremiert på løshundprøve

Det ble ikke registrert noen Russisk Europeisk Laika i 2017.
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Kari Ann Sundvik
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Helse
11 øst og 3 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. De 3 med HD grad C på øst er alle røntget ved 4 år
eller eldre.
HD og ED, 2010-2016. År satt ut fra avlesning.
Østsibirsk Laika
HD
År

ED

A

B

C D E sum

2017 11

0

0 0 0

11

100 %

3

0

3

100 %

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 %

2011 10

0

1 0 0

11

91 %

2

1

3

67 %

2010 13

0

0 0 0

13

100 %

1

0

1

100 %

97 %

19

1

20

95 %

Sum

74

14 3 0 0

Uten

91

Uten

Med

Sum

Uten

Vestsibirsk Laika
HD
År

A

B

ED

C D E sum

A&B

Uten

Med

Sum

Uten

-

-

-

-

2017

3

0 0 0 0

3

100 %

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 %

88 %

10

0

10

100 %

Sum

25

3

3 0 1

32
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Utstilling

28 forskjellige Østsibirske Laika ble stilt på utstilling i 2017. Diagrammet under viser fordeling av premiegrad. Der en hund er stilt flere ganger er det beste resultatet som vises.

Østsibirsk laika 2017
Sufficent0 %
00 %

Good7 %

Kip4 %

excelent
Very good
Good
Very good32 %

excelent57 %

Sufficent
0
Kip

6 forskjellige Vestsibirsk Laika er stilt på utstilling

Vestsibirsk Laika 2017
Sufficent0 %
Good8 %

Kip0 %
08 %

excelent
Very good

Very good34 %

excelent50 %

Good
Sufficent
0
Kip

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 kjent.
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Elg
Østsibirsk Laika, antall prøver og premiering prøvesesongen 2013-2017. Kun østsibirsk laika som har startet i 2017.
Sum

Tisper

Hannhunder

%
Prøve
År dager

1

2

3

0

premie

Prøve

Prøve

dager

1

2

3

0

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

2017

19

7

1

2

9

53 %

9

4

0

0

5

10

3

1

2

4

Utfordringer
2017 går inn som det året med færrest registrerte valper siden 1986 med 0. Det er en utfordring at det er
en stor etterspørsel etter valper, samtidig som tilbudet er lite.. Dette gjør det lett å ta et kull uten å måtte
bekymre seg for å bli av med valpene. Det hadde vært ønskelig at flere stilte hundene sine på prøve og
fikk dokumentert jaktegenskaper. Det er innad i miljøet uenighet om nytten av løsnhundprøven på elg,
men en får i det minste dokumentert søk, losbruk, evne til å finne leg/hjort etc. Så må en kanskje leve
med at prøvedagen kan ende i en mårlos og ikke elg og 0 premie som resultat.

Årsmelding for eksteriørdommerkomiteen (EK) i NEKF - 2017

Medlemmer i EK
Eksteriørdommerkomiteen har etter NEKFs RS 29.04.17 bestått av Arild Berget (leder), Frank Christiansen
og Marianne Holmli, med Jostein Dahle som Forbundsstyrets kontaktperson.

Eksteriørdommerkonferanse 2017
Komiteen fikk godkjent vår søknad (med budsjett) om avholdelse av ekstriørdommerkonferanse for forbundets raser 11. - 12. februar 2017, dette som en tradisjon hvert tredje år. Konferansen ble avholdt på
Scandic Hell Hotell, Hell/Stjørdal, med deltakelse av 22 dommere, en dommerelev, en dommeraspirant
samt noen observatører (autorisert for andre raser). Vi hadde innledere om emnene premiegrader, gemytt/atferd, 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 hundeeiere møtte med sine
hunder slik at dommerne fikk diskutere og evaluere gruppevis hundenes eksteriør/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 evalueringsskjemaer viste at konferansedeltakerne
var meget god fornøyd med konferansen.
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Felles nordisk eksteriørdommerkonferanse
På ovennevnte konferanse ble spørsmålet om å ta initiativ til en felles Nordisk (Norge, Sverige og Finland)
eksteriørdommerkonferanse for elghundrasene. Dette ble godt mottatt både blant de norske og svenske
deltakerne på konferansen. EK arbeider f.t. med planlegging av denne konferansen, med avholdelse mest
trolig i Østersund i februar 2019.

Samling for aktuelle eksteriørdommerkandidater for jakthundrasene
EK sendte 17.09.17 en invitasjon til alle jakthundforbundene med deres områdeklubber. Bakgrunnen for
invitasjonen var etter EKs oppfatning flerdelt:
1. Det er nå/over tid anledning å få dommerelevstatus for våre norske raser (herunder jakthundene
Norsk elghund grå, Norsk elghund svart, Haldenstøver, Hygenhund og Dunker) dersom vedkommende på forhånd er autorisert eksteriørdommer for andre raser.
2. Det er i løpet av de senere år (10-12) blitt en «forgubbing» i dommerstanden for nevnte jakthundraser, spesielt elghundene og harehundene; dvs. en meget bekymringsfull utvikling med liten rekruttering av nye dommere.
3. Til tross for at det de siste få årene er rekruttert noen nye dommere for jakthundrasene, så kommer flertallet av disse, etter vår mening, ikke fra «jakthundmiljøet»; dvs. at de ikke har erfaring
med bruk av disse rasene (jakt eller jaktprøver). En slik erfaring mener (EK) er en viktig forutsetning for å kunne dømme eksteriør for jakthundrasene.

Med bakgrunn i medlemmene i EKs mangeårige erfaring med eksteriørbedømmelse av elghunder (og øvrige jakthunder), ble det satt opp et program for samlingen som hadde som mål å være retningsgivende
og framtidig aktuell for nye dommere av jakthundrasene (herunder innføring av en «fadderordning» for
nye dommere). Samlingen/opplæringen var ikke ment å være i konflikt med dagens utdanning av eksteriørdommere ivaretatt av NKK v/ DUK.
Planen var å gjennomføre samlingen i februar/mars 2018
Invitasjonen ble sendt til ca. 55 klubber/forbund, herunder alle områdeklubbene i NEKF, hvor vi ønsket
navn og adresser på aktuelle dommerkandidater.
EK mottok bare én tilbakemelding (S-TEHK) med tre navn!

Konklusjonen på dette er kanskje at elghund- og øvrige jakthundklubber ikke synes interessert i å satse på
det eksteriøre i våre raser. Dette til tross for at bakgrunnen for avl av våre jakthunder er todelt; jaktegenskaper (jaktprøver) og eksteriør (utstillinger).

Annet
EK har i tillegg svart på spørsmål fra avlsutvalget for laikarasene, og har hatt oppe til høring etablering av
Nordiske utstillinger.

23.1.2018
Arild Berget /s/

Frank Christiansen /s/

Marianne Holmli /s/
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Sak 8. Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2017
Revisjonsrapporten ettersendes eller legges frem på RS

Årsregnskap 2017
for
Norske Elghundklubbers Forbund
Organisasjonsnr. 975679489
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Norske Elghundklubbers Forbund

Årsberetning 2017
Virksomhetens art
Norske Elghundklubbers Forbund er en frivillig organisasjon som utøver hundearbeid, herunder
avl, jaktprøver og utstillinger.

Utvikling i resultat og stilling
2017

2016

2015

2 316 486

2 514 665

2 285 068

Driftsresultat

682 211

312 886

-1 446 973

Årsresultat

673 794

300 283

-1 436 889

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Balansesum

1 505 051

1 022 258

1 114 510

Egenkapital

779 288

105 494

-194 789

51,8%

10,3%

-17,5%

Driftsinntekter

Egenkapitalprosent

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 2 514 665 kr i fjor til 2 316 486 kr i år, en reduksjon på -7,9 %. Årsresultatet ble 673 794 kr. mot 300 283 kr i fjor, en økning på 124,4 %.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

For resultat og disponering av årsoverskudd
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 673 794:

Overføring annen egenkapital

673 794

Totalt

673 794

Norske Elghundklubbers Forbund

Årsberetning 2017
Vuku den

Jan Helge Nordby

Marius Olaussen

Jostein Dahle

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Helge Jakobsen

Anders Nyhuus

Styremedlem

Styremedlem

Norske Elghundklubbers Forbund

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2017

2016

2 316 486
2 316 486

2 514 665
2 514 665

642 042
280 388
711 844
1 634 275
682 211

767 595
315 776
1 118 407
2 201 779
312 886

3 731
2
3 733

2 294
1 237
3 531

12 150
12 150
(8 417)

16 134
16 134
(12 603)

673 794

300 283

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

673 794

300 283

ÅRSRESULTAT

673 794

300 283

673 794
0
673 794

105 494
194 789
300 283

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

1
1

2

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISP.

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund
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3

Organisasjonsnr. 975679489

Norske Elghundklubbers Forbund

Balanse pr. 31.12.2017
Note

31.12.2017

31.12.2016

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

4
5
6

70 586
77 318
147 904
1 357 147
1 505 051
1 505 051

263 959
50 926
314 885
707 373
1 022 257
1 022 257

779 288
779 288
779 288

105 494
105 494
105 494

6 332
22 154
697 277
725 763
725 763
1 505 051

(7 306)
23 466
900 603
916 763
916 763
1 022 258

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

3

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2

VUKU den

Jan Helge Nordby

Marius Olaussen

Jostein Dahle

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Helge Jakobsen

Anders Nyhuus

Styremedlem

Styremedlem

Årsregnskap for Norske Elghundklubbers Forbund

Organisasjonsnr. 975679489

Norske Elghundklubbers Forbund
Kontospesifisert utskrift: 06.04.2018 14:18

Resultatregnskap
Note
2016

2017

Note 1 - Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt
Godtgjørelse til styremedlemmer utgjør

kr 15 000

Møtegodtgjørelse utgjør

kr 94 500

I år

I fjor

236 975
33 414
10 000
280 388

284 649
30 567
560
315 776

Honorar til revisorer er utbetalt og innberettet som lønn og utgjør kr 5 000 av lønnskostnadene.
Andre lønnsrelaterte ytelser gjelder faktura på styrearbeid.

Note 2 - Annen rentekostnad
Norske Elghundklubbers Forbund har gjeld til:

Sør-Trøndelag Elghundklubb

kr 75 000

Nord-Trøndelag Elghundklubb

kr 150 000

Hedmark Elghundklubb

kr 150 000

Follo og Østfold Elghundklubb
Telemark Elghunsklubb

kr 75 000
kr 150 000

Sum gjeld

kr 600 000

Jf. Låneavtaler så er gjeld renteberegnet med 2% rente for 2017 som utgjør kr 12 000.

Gjeld oppsto som følge av forlik med Egmont.

Resterende beløp gjelder avsetning til forskning på kr 75 000. Disse pengene står på egen bankkonto.
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Norske Elghundklubbers Forbund
Kontospesifisert utskrift: 06.04.2018 14:18

Resultatregnskap
Note
2016

2017

Note 3 - Overføringer annen egenkapital
Aksjekapital /
selskapskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

0
0

105 494
673 794

105 494
673 794

Pr 31.12.

0

779 288

779 288

Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer

kr 84 786

Avsetning tap på kundefordringer

kr -14 200

Sum kundefordringer

kr 70 586

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer
Fordring mot tidligere ansatt utgjør kr 44 990.

Resterende fordring pr.31.12 gjelder tilgode merverdiavgift og forskuddsbetalt forsikring.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 11 444 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 49 004.
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Norske Elghundklubbers Forbund
Kontospesifisert utskrift: 06.04.2018 14:18

Resultatregnskap
Note
2016

2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekt
3000 Champ.Skjold
3001 Pin
3100 Medlemskontigent
3110 Refusjoner fra medlemmer
3120 Elghunden, abonnement
3125 Årboka
3130 Salg annonser
3140 FOU
3142 Kompendium
3900 Andre driftsinntekter
3910 Gaver
3990 Påløpt inntekt
Sum Salgsinntekt
Sum driftsinntekter

20 584,97
24 592,00
1 393 365,00
33 524,00
720 022,50
0,00
110 437,20
0,00
160,00
98 700,00
0,00
(84 900,00)
2 316 485,67
2 316 485,67

162 343,00
0,00
1 058 510,00
53 129,50
707 555,00
76 560,00
119 030,40
86 235,00
6 960,00
127 536,50
31 905,75
84 900,00
2 514 665,15
2 514 665,15

560 703,91
59 152,00
0,00
22 186,51
0,00
0,00
642 042,42

580 321,60
48 354,40
3 419,20
0,00
130 425,00
5 075,00
767 595,20

87 731,89
9 006,15
30 000,00
3 600,00
15 000,00
94 500,00
32 143,62
1 269,94
(2 863,00)
9 999,60

147 424,00
17 699,12
27 500,00
5 430,32
15 000,00
94 500,00
29 378,70
1 188,13
(22 904,00)
560,00

Driftskostnader
Varekostnad
4100 Trykking/porto Elghunden
4105 Trykking Årboka
4110 Rasekompendium
4111 Viderefakturering
4200 Produksjon av CH-Skjold
4220 Landslotteriet
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5300 Kontorgodtgjørelse
5301 Telefongodtgjørelse
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer
5390 Møtegodtgjørelse
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer
5800 Refusjon av sykepenger
5990 Annen personalkostnad

1
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Norske Elghundklubbers Forbund
Kontospesifisert utskrift: 06.04.2018 14:18

Resultatregnskap
Note
2016
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler
6420 Leie datasystemer
6550 Kostnadsført datautstyr
6553 Programvare
6700 Revisjonshonorar
6705 Regnskapshonorar
6706 Systemkostnader
6707 Andre tjenester, rådgivning osv
6720 Honorar advokat
6721 Økonomisk rådgivning, andre tje
6800 Kontorrekvisita
6850 Konferanser
6860 Møter
6870 Kurs/Opplæring
6900 Telefon
6902 Telefonmøter
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
7142 Reisefordeling RS utbetalt
7300 Stand, Utstillinger
7320 Reklameannonser
7410 Samarbeidsavgift, JD
7420 Gaver/Diplomer/premier
7450 Tilskudd NM ETC
7460 Prosjekt elghund
7500 Forsikringspremie
7770 Bankgebyrer
7771 Øreavrunding
7790 Annen kostnad m/fradrag
7830 Tap på fordringer fradragsberet
7839 Endring i avsetning til tap
Sum Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2017

280 388,20

315 776,27

0,00
3 852,50
0,00
11 303,84
0,00
64 410,29
3 375,65
1 045,06
61 750,00
543,43
2 091,95
86 071,80
163 589,00
26 570,00
0,00
1 852,01
1 011,70
53 914,02
132 801,64
33 515,00
4 514,00
6 235,00
6 066,00
14 450,00
20 000,00
0,00
7 188,03
2 782,75
(19,72)
2 930,17
0,00
0,00
711 844,12
1 634 274,74
682 210,93

12 000,00
0,00
3 649,62
66 938,94
49 375,00
72 757,00
0,00
0,00
158 701,25
0,00
7 033,87
0,00
272 385,00
0,00
5 133,58
0,00
2 797,10
79 596,78
171 687,23
0,00
6 813,29
12 613,75
0,00
70 163,00
40 000,00
6 601,00
9 318,00
2 284,50
(15,90)
35 104,75
49 269,50
(15 800,00)
1 118 407,26
2 201 778,73
312 886,42

2 206,80
200,00
1 324,00
3 730,80

1 743,96
550,00
0,00
2 293,96

2,13
0,00
2,13
3 732,93

0,00
1 237,00
1 237,00
3 530,96

1

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter
Annen renteinntekt
8050 Renteinntekt bankinnskudd
8055 Renteinntekter kundefordinger
8059 Annen renteinntekt
Sum Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
8060 Valutagevinst (agio)
8079 Annen finansinntekt
Sum Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
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Norske Elghundklubbers Forbund
Kontospesifisert utskrift: 06.04.2018 14:18

Resultatregnskap
Note
2016

2017

Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad
8155 Rentekostnad leverandørgjeld
Sum Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

2
12 000,00
150,01
12 150,01
12 150,01
(8 417,08)

16 000,00
134,00
16 134,00
16 134,00
(12 603,04)

673 793,85

300 283,38

ORDINÆRT RESULTAT

673 793,85

300 283,38

ÅRSRESULTAT

673 793,85

300 283,38

673 793,85
673 793,85

105 494,38
105 494,38

0,00
0,00
673 793,85

194 789,00
194 789,00
300 283,38

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
8960 Overføringer annen egenkapital
Sum Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
8991 Dekning av udekket tap
Sum Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISP.

3

3
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EIENDELER

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer
1500 Kundefordringer
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter
1580 Avsetning tap på kundefordringe
Sum Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
1570 Fordring Arild Visdal
1743 Forskuddsbetalt forsikring
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift
Sum Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Bank 1620 09 34680
1922 SMN 4212 26 21132
1925 Sparekonto 4212 26 21140
1926 Prosjektkonto 4212 26 21159
1930 Bank 1594 24 71065
1935 Bank 1503 28 94183
1940 Gaver 1503.74.80883
1950 Skattetrekkskonto 1604 08 92439
1955 SMN Skattetrekkskonto 4212 26 2
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

4
84 786,00
0,00
(14 200,00)
70 586,00

193 258,50
84 900,00
(14 200,00)
263 958,50

44 990,13
2 395,97
29 932,00
77 318,10
147 904,10

44 990,13
0,00
5 936,00
50 926,13
314 884,63

39 030,86
470 709,00
760 861,00
75 065,00
0,65
36,16
0,00
89,28
11 355,00
1 357 146,95
1 505 051,05
1 505 051,05

263 457,37
0,00
0,00
0,00
163 411,20
127 942,10
103 558,11
49 004,08
0,00
707 372,86
1 022 257,49
1 022 257,49

779 288,23
779 288,23
779 288,23
779 288,23

105 494,38
105 494,38
105 494,38
105 494,38

6 331,50
6 331,50

(7 305,50)
(7 305,50)

11 354,00
10 800,17
22 154,17

9 785,00
13 681,03
23 466,03

5

6

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital
Sum Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

3

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
Sum Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
Sum Skyldig offentlige avgifter
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Annen kortsiktig gjeld
1578 Avsetning forskning
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn
2915 Gjeld til eiere
2940 Feriepenger årets avsetning
2950 Påløpt rente
Sum Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2
75 000,00
1 271,22
600 000,00
9 006,09
12 000,00
697 277,31
725 762,98
725 762,98
1 505 051,21

75 000,00
1 187,80
800 000,00
8 414,94
16 000,00
900 602,74
916 763,27
916 763,27
1 022 257,65

Sak 9. Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2019

Kontingent 2019
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund foreslår at NEKF’s andel av kontingenten for 2019
setter til kr. 230,- (uendret)

Forslag til vedtak:
Kontingenten settes til kr. 230 ,- (uendret)

Årsmøtet i Telemark Elghundklubb støtter forslag til å holde NEKF andel av kontingenten uendret på
230 kroner.
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Sak 10: Forbundsstyret’s budsjett for 2019

Resultat balansekolonne
Kontonr

Tekst
Regnskap 2017

Budsjett 2018

3100 Medlemskontigent

kr 1 393 650,00

kr

1 200 000,00

3120 Elghunden, abonnement

kr

720 023,00

kr

700 000,00

3125 Årboka

kr

60 000,00

kr

60 000,00

3130 Salg annonser

kr

110 437,00

kr

100 000,00

3142 Salg Rasekomp.

kr

160,00

kr

3900 Andre intekter

kr

98 700,00

kr

10 000,00

3990 Påløpt inntekt (Støtte NKK)

kr

kr

320 000,00

kr 2 382 970,00

kr

2 514 665,15

4100 Trykking/porto Elghunden

kr

560 704,00

kr

580 000,00

4105 Trykking Årboka

kr

59 152,00

kr

65 000,00

kr

619 856,00

kr

767 595,20

5000 Lønn til ansatte

kr

87 732,00

kr

150 000,00

5092 Feriepenger

kr

9 006,00

kr

10 000,00

5300 Kontorgodtgjørelse

kr

30 000,00

kr

30 000,00

5301 Telefongodtgjørelse

kr

3 600,00

kr

3 600,00

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

kr

15 000,00

kr

15 000,00

5390 Møtegodtgjørelse

kr

94 500,00

kr

95 000,00

5400 Arbeidsgiveravgift

kr

32 144,00

kr

40 000,00

5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger

kr

1 270,00

kr

5 000,00

kr

273 252,00

kr

315 776,27

SUM DRIFTSINNTEKTER

Sum varekostnader

Sum kostnader arbeidskraft

-

-

6420 Leie datasystemer

kr

3 853,00

kr

4 000,00

6553 Programvare

kr

11 304,00

kr

55 000,00

6700 Revisjonshonorar

kr

5 000,00

kr

5 000,00

6705 Regnskapshonorar

kr

64 750,00

kr

65 000,00

6720 Honorar advokat

kr

61 750,00

kr

160 000,00

6800 Kontorrekvisita

kr

3 092,00

kr

3 000,00

6860 Møter

kr

157 289,00

kr

272 385,00

6970 Kurs/Opplæring

kr

26 570,00

kr

30 000,00

6902 Telefonmøter

kr

1 852,00

kr

2 000,00

6940 Porto

kr

1 020,00

kr

1 000,00

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

kr

53 914,00

kr

60 000,00

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig

kr

132 802,00

kr

135 000,00

7300 Stand, Utstillinger

kr

1 514,00

kr

7320 Reklameannonser

kr

6 235,00

kr
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7400 Dommersamling/utdanning

kr

7410 Samarbeidsavgift, JD

kr

7420 Gaver/Diplomer/premier

-

kr

30 000,00

6 066,00

kr

6 000,00

kr

14 450,00

kr

35 000,00

7450 Tilskudd NM ETC

kr

20 000,00

kr

40 000,00

7500 Forsikringspremie

kr

7 188,00

kr

9 000,00

7770 Bankgebyr

kr

2 783,00

kr

3 000,00

7771 Øreavrunding

kr

7790 Annen kostnad m/fradrag

kr

7830 Tap kundefordringer

kr

2 930,00
-

kr

20,00

kr

3 000,00

kr

20 000,00

Lån områdeklubber

kr

197 000,00

kr

200 000,00

Sum andre kostnader

kr

781 362,00

kr

1 145 405,00

Resultat

kr 708
500,00

kr
285
888,68
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Sak 11. Innkomne saker.
➢ Sak 11.1 (Sør Trøndelag EHK)
Gjeldende skogskort for bandhundprøver foreslås revidert.
STEHK har i 2017 gjennomført 125 bandhundprøver der skogskort har blitt brukt på
samtlige prøver, og hvor instruksene fra forbundet har blitt lojalt fulgt opp. Dette er ca.
50 % av alle bandhundprøver som ble gått i Norge i 2017. Derfor har vi et meget godt og
bredt evaluerings grunnlag for bruk av gjeldende skogskort.
Klubben arrangerte kurs før prøvesesongen og alle dommere var godt forbered på bruk
av skogs-kortet. Prøvekomiteer var oppnevnt for alle prøver, med dedikerte kontaktpersoner som veiledet og var brukerstøtte for dommerne ved behov gjennom hele prøveperioden. Skogskortet ble gjen-nomgått og evaluert på samtlige dommermøter.
I jaktprøveregler for elghund-bandhund pk. 1.3.3: Dommeroppgaver, 2. avsnitt: Under
prøven be-dømme hundens prestasjoner i henhold til gjeldende regelverk.
Og i 4. avsnitt: Dommer skal føre skogskort for prøvedagen, samt gjennomgå prøven med
hundefører før under-skrift av hundefører.
Jaktprøvereglene krever at skogskortet skal gjengi regelverket.
Etter vår mening gjenspeiler ikke skogskortet jaktprøvereglene godt nok.
Skogskortet angir prestasjonene på en skala fra 1-4, mens det i gjeldende regelverk bedømmes etter en skala 0-10, og det resulterer i at ca. 60% av informasjonen fra bedømmingen utelates fra skogskortet.
Dette er grunnlaget for videre avlsarbeid og anses derfor for å være for upresist og meget uheldig. Vi foreslår at skogskortet følger gjeldende regelverk og angir en skala fra 010.
Poengskala-tabellen med alle momenter og samlet poengsum og premiegrad, slik som i
det gamle kritikkskjemaet må innføres på nytt.
Skogskortet mangler postnummer for å kunne angi hvor den aktuelle prøven er gått, da
dette er et krav i regelverket jfr. 1.3.2, 3. avsnitt.
På dommermøtene har det vist seg at tabellen med hendelser som angis med tall-verdier
på gjel-dende skogskort, ikke gir dommermøtet god nok beskrivelse av hendelsesforløpet
til å fastsette poeng og premiegrad på en god måte. En kort beskrivelse av hver enkelte
poenggivende hendelse må føres på skogskortet. Årboka blir da igjen relevant.
Vedlagt følger vårt forslag til skogskort. Tekst i rødt anses unødvendig da dette er delvis
er misvi-sende i forhold til gjeldende regelverk. Momentene beskrives og bedømmes her
igjen, etter en skala fra 1-4 og gjeldende regelverk angir alle momenter på en skala fra 010. Alle momenter bør føres i poengskala-tabellen utelukkende der.
Ordliste og forklaringer for skogskortet må revideres i tråd med endringer i skogskortet.
Forbundsstyrets innstilling:
Saken avvises.
Begrunnelse: Dette med skogskort er delegert til forbundsstyret, og vedtatt av jakthundkomitèen i NKK i 2017.
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➢ Sak 11.2 (Hedmark EHK)

Hedmark Elghundklubb foreslår at det innføres obligatorisk ID avlesing av samtlige hunder som stiller på jaktprøver, både for band- og løshund.

Begrunnelsen for kravet om ID avlesing er at det burde være like regler for «hundeidentifisering» på band- og løshundprøver som det er for bla blodsporprøver. Før det startes
med hund på blodsporprøve er det et krav om at hunden ID sjekkes, jamfør instruks for
prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fastsatt av miljødirektoratet 1.januar
2017 punkt 2.3.2 hvor det heter at dommeren skal påse at førers navn og hundens IDnummer er angitt på kritikken og foreta kontroll av dette umiddelbart før hunden starter.
En obligatorisk ID avlesning før start på prøver vil eliminere vekk eventuelle spekulasjoner om korrekt ID på startende hunder.
Viser også til praksis ved løshundprøver i Sverige der det er obligatorisk ID avlesing før
man starter på prøve.

Forbundsstyret innstilling:
Saken avvises

Begrunnelse: Saken hører til under «fellesbestemmelsene» til NKK, og kan ikke behandles av RS NEKF. Områdeklubbene står fritt til å foreta ID-kontroll på alle hunder etter dagens gjeldene regelverk.
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➢ Sak 11.3

Forenkling og effektivisering av informasjonsarbeidet i NEKF

På RS i 2017 ble det fremlagt et foreløpig arbeid med en ny og overordnet informasjonsstrategi for NEKF. Det har med forbundets begrensede administrative kapasitet, økonomi
og nødvendige prioriteringer, ikke vært mulig å utdype og ferdigstille en komplett og
gjennomarbeidet overordnet informasjonsstrategi gjennom 2017.
Forbundsstyret har derfor prioritert å ha fokus på konkrete forslag til endringer som vi
tror vil både forenkle, effektivisere og øke kvaliteten på informasjonsarbeidet fremover.
Samarbeidsavtalen med dagens redaktør av Elghunden, Rune Østgård går ut 31.12.2017.
Avtalen er forlenget frem til og med utgave 2 av Elghunden 2018. Dette gir oss tid til å
behandle forbundsstyrets forslag på RS 2018.

Hjemmesiden -www.nekf.no
Forbundets hjemmeside har gått ut på dato, både teknisk og designmessig. En god og
brukervennlig hjemmeside er en viktig forutsetning for effektiv kommunikasjon med
medlemmer og klubber. Hjemmesiden må også være enkel å administrere, med lave årlige driftskostnader. Det er også viktig å ha en hjemmeside som fungerer godt på mobil
og nettbrett. Forbundsstyret foreslår derfor at det investeres i ny hjemmeside i 2018.
Viktige kriterier for valg av ny plattform og leverandør er:
•

Design som kommuniserer NEKFs kjernevirksomhet og verdier på en god måte

•

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

•

Skjermtilpasset for relevante digitale flater - pc, mac, mobil og nettbrett

•

Enkelt å administrere og vedlikeholde

•

Lett å koble mot/veksle med prefererte sosiale medier – Facebook og Youtube

•

Pris – både investering og drift

Elghunden
Det har gjennom samtaler og møte med Rune Østgård kommet tydelig frem at det er en
betydelig utfordring å innhente tilstrekkelig og relevant stoff til å fylle 4 utgaver av Elghunden i året. Tilfanget av stoff er for lite, og bidraget fra områdeklubbene er med noen
hederlige unntak heller labert. Forbundsstyret foreslår derfor at antall utgivelser reduseres til 3 utgaver i året, men at kvalitetsambisjonen heves betraktelig fra dagens nivå.
Økonomisk vil dette bety en kostnadsreduksjon på 32 kroner pr. medlem pr. år for områdeklubbene. Kostnader til Elghunden er en betydelig økonomisk belastning for områdeklubbene, og frigjøring av midler til økt satsning på aktiviteter og klubbdrift må være
kjærkomment for de fleste. Hovedhensikten er allikevel å tilpasse antall utgivelser til realistisk tilfang av stoff, samt evne og heve relevans og kvalitet på utgivelsene.
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Årboka
Årboka – et must sier mange – 200 (3 % av medlemmene) som kjøper den er realiteten.
Det er overkommelig å produsere årboka. Utfordringen er at det koster yy kroner å
sende ”mursteinen” i posten. Forbundsstyret foreslår derfor at Årboka fra og med 2019
kun gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon. Årboka kjøpes og betales med kort via nettløsning, for eksempel via Norsk Kennel Klubs betalingsløsning. Prisen på årboka foreslås
redusert fra dagens 220 kroner for papirutgaven, til 100 kroner for den elektroniske utgaven. Ved en eventuell videreføring av papirutgaven, må det påregnes en årlig prisøkning i
forhold til årlig vekst i kostnader til frakt og trykking.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 gir sin tilslutning til at det investeres i ny hjemmeside i NEKF. Det forutsettes at følgende kriterier legges til grunn for arbeidet:
•

Design som kommuniserer NEKFs kjernevirksomhet og verdier på en god måte

•

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

•

Skjermtilpasset for relevante digitale flater - pc, mac, mobil og nettbrett

•

Enkelt å administrere og vedlikeholde

•

Lett å koble mot/veksle med prefererte sosiale medier – Facebook og Youtube

•

Pris – både investering og drift

RS 2018 gir sin tilslutning til at antall utgivelser av Elghunden reduseres fra 4 til 3 utgaver i året fra og
med 2018.
RS 2018 gir sin tilslutning til at Årboka produseres i papirversjon i 2018 og at Årboka produseres kun i
elektronisk versjon fra og med 2019. Prisen reduseres samtidig fra 220 kroner til 100 kroner.

Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til vedtak:
Forbundsstyret tar kontakt med andre Forbund tilknyttet NKK for gjennomføring av en spørreundersøkelse tilknyttet medlemmenes informasjonsbehov. I undersøkelsen må det være rom for både å
tenke stort og smått, tradisjonelt og innovativt. Svarene på undersøkelsen skal danne grunnlag for
utforming av en konkret og bærekraftig informasjonsstrategi i NEKF basert på medlemmenes prioriteringer, beregnede kostnader og planlagt finansiering. Forslaget sendes på høring før det legges fram
for RS i 2019.

Begrunnelse:
En strategi for framtidig informasjonsarbeid i NEKF må være basert på hva som er medlemmenes
ønsker og behov og vilje til å betale for ulike produkter. Medlemmenes informasjonsbehov er trolig en
generell problemstilling blant flere Forbund tilknyttet NKK.
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➢ Sak 11.4

Organisering

De siste årene etter forliket i ”Egmontsaken” har det vært en svært anstrengt økonomi i
NEKF. Administrativ kapasitet og aktiviteter har blitt lagt på et minimumsnivå, slik at man
raskest mulig skulle klare å bygge opp igjen økonomien til et forsvarlig nivå. Nå kan vi
med stor tilfredshet ”friskmelde” økonomien, og kan slå fast at vi er tilbake til en tilnærmet normalsituasjon ved inngangen til 2018. Dagens nivå på administrativ kapasitet vil
ikke være bærekraftig over tid, da det trekkes veksler på dugnadsånden til tillitsvalgte
langt ut over det man kan forlange og forvente i frivillig organisasjonsarbeid. Vår organisasjon må ha et velfungerende sekretariat som kan støtte forbundsstyret, komiteer og
utvalg i det daglige arbeidet. Det er også et økende behov for å gi brukerstøtte og service
til områdeklubber og medlemmer. Vi kan også slå fast at krav og forventninger fra områdeklubbene ikke kan innfris uten at det tas grep for å styrke den administrative kapasiteten.
Samarbeidsavtalen med dagens redaktør av Elghunden, Rune Østgård går ut 31.12.2017.
Avtalen er forlenget frem til og med utgave 2 av Elghunden 2018. Etter dette må vi ha en
ny redaktør/redaktørfunksjon på plass for resten av 2018. Dette gir oss utfordringer, men
også noen gode muligheter for å ta nødvendige grep.
Forbundsstyret foreslår at rollene som forbundssekretær og redaktør i Elghunden slås
sammen til en funksjon i 50 % stilling. Stillingsbetegnelsen foreslås til fortsatt å være
”Forbundssekretær”. Dette vil føre til noe høyere lønnskostnader, men samtidig vil annonseinntektene fra Elghunden i sin helhet tilfalle forbundet, slik at man trolig vil ligge på
et netto kostnadsnivå omtrent på samme nivå som sist vi hadde forbundssekretær i fast
40 % stilling.
Forbundsstyret har vurdert fordelene ved en slik løsning til å være vesentlig større enn
ulempene. Det kan hevdes at redaktørrollen bør være en frittstående funksjon, med såkalt ”redaksjonell frihet”. Forbundsstyret konkluderer med at Elghunden er et medlemsblad i en interesseorganisasjon der innholdet i begrepet ”redaksjonell frihet” har svært
begrenset praktisk verdi. Redaktørrollen i Elghunden innebærer i all hovedsak innhenting
av relevant stoff, tilstedeværelse og reportasjer fra viktige arrangementer, kontakt med
forbundet og viktige utvalg, kontakt og koordinering med trykkeri og annonsesalg.
Forbundsstyret mener også at det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med andre relevante hundeforbund for å kartlegge mulighetene for et samarbeid/samordning av administrative funksjoner. En aktuell samarbeidspartner er Norske Harehunders Forbund som
er svært lik vår organisasjon på flere områder. Sondering og vurdering av mulige samarbeidspartnere gjennomføres før stillingen som ”Forbundssekretær” i 50 % stilling utlyses.
Forbundsstyret foreslår at stillingen annonseres på forbundets hjemmeside, Elghunden,
Hundesport og Finn.no.
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Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 gir sin tilslutning til at det tilsettes Forbundssekretær i 50 % stilling i 2018. Stillingen skal ha
ansvaret for det daglige administrative arbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund. Stillingen skal
også ha ansvaret for produksjon og utgivelse av medlemsbladet Elghunden og Årboka.
RS 2018 gir også sin tilslutning til at det blir gjort en vurdering av mulighetene for et samarbeid/samordning av administrative funksjoner med andre relevante hundeforbund.

Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til vedtak:
Forutsatt at de økonomiske forhold er ivaretatt innenfor NEKF budsjett støttes planene om å engasjere en forbundssekretær/redaktør i 50 % stilling. Bladet Elghunden må fortsatt være et medlemsblad hvor ulike syn får ytre seg slik at bladet Elghunden i framtida ikke blir et ensidig talerør for Forbundstyrets syn.

Begrunnelse:
Telemark Elghundklubb ser behovet for å finne en løsning som ivaretar administrative oppgaver i
NEKF. En sammenslåing av funksjonene som forbundssekretær og redaktør av bladet Elghunden når
Rune Østgårds oppdrag utgår, er en aktuell løsning. Mulighetene for å skaffe annonseinntekter på
nivå som de siste år må ikke overvurderes.

Nord Trøndelag Elghundklubb fremmer følgende forslag til vedtak:

RS sak 2 har vært behandlet på Årsmøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb. Vi er enige i de synspunkter
som framkommer i utredningen, men ønsker ikke at vedtaket skal binde forbundsstyret opp i at en
Forbundssekretær skal tilsettes i 2018. Her må det brukes noe tid på å finne den rette personen til en
slik funksjon. Vårt forslag har derfor fjernet dette og lyder:

Forslag til vedtak:
RS 2018 gir sin tilslutning til at det tilsettes Forbundssekretær i 50 % stilling.
Stillingen skal ha ansvaret for det daglige administrative arbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund.
Stillingen skal også ha ansvaret for produksjon og utgivelse av medlemsbladet Elghunden og Årboka.
RS 2018 gir også sin tilslutning til at det blir gjort en vurdering av mulighetene for et samarbeid/samordning av administrative funksjoner med andre relevante hundeforbund.
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➢ Sak 11.5
Lover for Norske Elghundklubbers Forbund stiftet 16.11.1899

Vedtatt av Representantskapsmøtet den [ ].
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Norske Elghundklubbers Forbund (senere benevnt som NEKF). NEKF er en videreføring av Norsk Dyrehundklubb som ble stiftet 16.11.1899. NEKF er en sammenslutning av norske
elghundklubber.

NEKF er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NEKF er medlem i Norsk
Kennel Klub (senere benevnt som NKK), og NEKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre. NEKF plikter også å vedta
lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.

NEKF er en spesialklubb for rasene: Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort, Jämthund, Karelsk
Bjørnehund, Russisk-Europeisk Laika, Vest-Sibirsk Laika, Øst-Sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og Hälleforshund.

NEKFs organisasjon
NEKF er bygget opp av følgende organer:
A. Områdeklubbene (OK) består av:
•

A.1 OKs Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)

•

A.2 OKs Styre

•

A.3 OKs Valgkomité

•

A.4 OKs Andre Utvalg

B. Representantskapet (senere benevnt som RS) består av
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•

B.1 Representantskapet (Ordinært/Ekstraordinært RS-møte)

•

B.2 RS Ordfører/Viseordfører

•

B.3 RS har som utøvende komitéer: Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite Fullmaktskomite

C. Forbundsstyret (FS), forbundets arbeidsutvalg for daglig ledelse og drift består av:
•

C.1 Forbundsstyret

•

C.2 Forbundsstyrets andre utvalg

•

C.3 Sekretariatet

D. Revisorer

NEKF har verneting i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

§1-2 Formål
NEKF har til formål å ivareta hundens og hundeeierens interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport og forvaltningen av den enkelte hunderase. NEKF skal
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

NEKF har til formål:
a) å arbeide for ansvarlig hundehold
b) å arbeide for utvikling og forbedring av elghund-rasene, med særlig vekt på de norske
c) å fremme elghundrasene og riktig bruk av disse rasene
Formålet søkes fremmet ved:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
å avholde jaktprøver
å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
å avholde utstillinger
å veilede i avl og oppdrett av elghunder
å overvåke og fastsette rasenes standard
å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere
å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt
samarbeide
å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse
Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne formålet
best mulig.
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§1-3 Definisjoner
NEKFs organer
-

Representantskapsmøte (NEKFs øverste myndighet)

-

Ekstraordinært Representantskapsmøte

-

Styret (Styret er NEKFs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene)

-

Kontrollerende og rådgivende organ for NEKF - Lov- og Kontrollkomité

-

Valgkomite

-

Områdeklubber:

-

Medlem i NEKF

§ 1-4 Tilknytning og organisering
NEKF er medlem i NKK og representerer NEKFs medlemsklubber i saker som beskrevet i medlemsklubbers og NEKFs lover. Lovmalen gjelder også for forbund som ikke har vedtatt nye lover i samsvar
med Lovmalen. Alle NEKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i
NKKs til enhver tid gjeldene Lovmal for medlemsklubber.

Kap. 2 Krav til medlemskap
§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb eller underavdeling av klubb som arbeider for å fremme NEKFs sitt
formål, og som har lover i samsvar med NEKFs og NKKs Lovmal.
NKKs Lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget lovverk.
Klubben/underavdelingen må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Styret kan nekte å oppta som
medlem klubb som antas å kunne skade NEKF og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i
NEKF.
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte NEKFs og NKKs virksomhet samt å følge NEKFs og NKK’s
lover og bestemmelser. Medlemsklubbene og klubbenes medlemmer er forpliktet til å sette seg inn i
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK, NEKF eller
klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Medlemskap i NEKF omfatter:
• områdeklubber og derigjennom enkeltmedlemmer. Som medlem av NEKF kan opptas elghundklubber som:
• dekker et naturlig og bestemt geografisk område
• har vedtatt lover (jfr. Lovmalen) for NEKFs tilsluttede elghundklubber.
Søknader om opptak av nye klubber behandles av RS. Blir ikke en søknad godkjent, kan
samme sak først opptas til ny behandling etter 3 år
§ 2-2 Opphør av medlemskap
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Medlemskap i NEKF opphører ved:

a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til NEKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har
virkning fra årsskiftet.

b) Oppsigelse av medlemskapet.
Representantskapsmøtet kan vedta oppsigelse av medlemsklubb dersom det finner dette
ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at Representantskapsmøtet fattet sitt
vedtak.

c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik måte at
det må antas å skade NEKFs eller NKKs anseelse utad.

Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine
rettigheter i forbundet og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet opphører, og alle hundedata lagret hos forbundet eller NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle bruks- og
eierrettigheter.
§ 2-3 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent som er fastsatt av Representantskapsmøtet i
NEKF.
Alle enkeltmedlemmer i NEKFs medlemsklubber betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Den totale kontingenten innkreves av NKK.

§ 2-4 Disiplinære reaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra medlemsklubber
sendes NEKF. Medlemsklubb i NEKF kan ikke selvstendig bringe saker etter NKKs lover kap. 7 til NKK
for behandling.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
NEKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet og det avholdes hvert år innen 31.05 på sted
og til tid som fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RS-ordfører. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes.
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Representantskapsmøtet

Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til Representantskapsmøtet sendes ut av RS-ordfører
med minst 3 ukers varsel til de oppnevnte klubbrepresentanter, forbundsstyremedlemmene, NEKFs
revisorer, Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite, Fullmaktskomite og Avlsråd.

Sekretariatet bistår RS-ordfører med innkallingen.

Områdeklubbene bærer selv sine utgifter for RS-delegatene.

Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater som er på valg sendes medlemsklubbene innen 14. januar.

Saker som klubbene behandler på sine årsmøter, og som ønskes fremmet for RS, sendes Forbundsstyret innen 1. mars.

Alle saker som klubbene ønsker å fremme som RS-saker, og som er lovlig innsendt, skal føres opp på
sakslisten. Forbundsstyret behandler deretter disse straks og avgir sin innstilling som umiddelbart
sendes klubbene.

Forslag til vedtekts-/lovendring sendes straks områdeklubbene til uttalelse før behandling i RS.

Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 1. mars.

Bare saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan behandles av RS.

Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i behandlingen av saker
fremsatt på lovlig måte.

Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær av Viseordføreren eller eventuelt av en av RS
valgt Setteordfører
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Representantskapsmøte fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke
stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
NEKF (krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forlag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle NEKFs medlemsklubber og styret i NEKF har forslagsrett til Representantskapsmøtet.
NEKFs Representantskapsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmetallet er representert direkte eller ved fullmakt.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.
Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er). Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare.

Hver medlemsklubb har stemmetall.

Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12 foregående
år med delingstall på 100 etter følgende skala:

0-

199 medlemmer 1 representant

200 - 299 medlemmer 2 representanter
300 - 399 medlemmer 3 representanter
400 - 499 medlemmer 4 representanter
500 - 599 medlemmer 5 representanter
600 - 699 medlemmer 6 representanter
700 – osv.

Representantene har 1 stemme hver.
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Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende
delegat.

På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan NKK
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra Sekretariatet - også uten stemmerett.

NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten ved leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de ikke samtidig er valgte RS-representanter.

Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.

Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen.

§3-3 Innkalling
Representantskapsmøte skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært Representantskapsmøte med minst 4 ukers frist.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på forbundets nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
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§3-4 Representantskapsmøtets oppgaver
Representantskapsmøtets oppgaver er å:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)

godkjennelse av representantenes fullmakter
konstituering av møtet
oppnevne tellekorps
oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet
Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning
Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent
Forbundsstyrets budsjett
forslag til lovendringer
forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, handlingsplaner og andre saker som forelegges
av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, eventuelt oppløsning av områdeklubber tilsluttet
NEKF.
innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-møte, hvoretter RS velger:
Representantskapets Ordfører og Viseordfører for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall
ganger
Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
Forbundsstyrets nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS for 1 år kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem samt valg av leder - kan gjenvelges
et ubegrenset antall ganger. Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg. Varamedlemmet
velges for 1 år.
Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og rulleres, dvs.
at det går ut 1 medlem hvert år, det 3. året sitter medlemmet som leder. Medlemmene skal
ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.
1 revisor for 1 år Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av Valgkomité og områdeklubbene. Bare de kandidater som rettidig er foreslått av Valgkomiteen eller områdeklubb kan
på RS foreslås valgt, men kun på de plasser de er foreslått til.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NEKF.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

For å være valgbar må medlemskontingent for det foregående år være betalt.

Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen områdeklubb får mer enn 1 styremedlem.
RS bør tilstrebe en geografisk spredning av styremedlemmer og varamedlemmer.
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Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer. Dog slik at velges leder i en
områdeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører eller RS Viseordfører eller som medlem til Lovog Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens styre og klubbens nestleder overtar.

RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen, Valgkomiteen eller
Fullmaktskomiteen. NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som medlemmer av Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite eller Fullmaktskomité, men kan velges til andre komiteer og utvalg.

I fall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, kan RS i samme møte velge tillitspersoner til de
nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt vanlig
måte.

RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete avgrensede oppdrag. RS eller Forbundsstyret
gir disse sitt mandat.

Forbundstyret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS. Saker kan ikke realitetsbehandles, men
uttalelser kan avgis.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.

§3-5 Ekstraordinært Representantskapsmøte
Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes hvis Representaskapet, styret eller minst 50 % av
medlemsklubbene forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker etter at kravet er fremsatt. Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært Representantskapsmøte
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under møtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Representantskapsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 2 uker før ekstraordinært Representantskapsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 1 uke før ekstraordinært Representantskapsmøte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er forbundets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Norske Elghundklubbers Forbund 41 Ordinære Representantskap

57

Forbundsstyret leder NEKFs virksomhet, drift og aktiviteter etter forbundets lover og hovedlinjer fastsatt av RS.
Forbundsstyrets leder innkaller til styremøte når vedkommende finner det nødvendig, eller et flertall
av styremedlemmene krever det.

Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Styret kan gi advarsel eller utelukke områdeklubber for et bestemt tidsrom. Styret kan også ekskludere områdeklubber som handler i strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg på en for
NEKF eller dets medlemmer uverdig/skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.

Områdeklubber som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte
bestemmelser, kan innen 30 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke avgjørelsen inn for NEKFs
Lov- og Kontrollkomité (LKK). Områdeklubben skal i meddelelsen gjøres oppmerksom ankemulighet
og ankefrist. Anken stiles til LKK og sendes NEKFs styre v/sekretariatet.

LKK lager innstilling og oversender saken til RS.

Forbundsstyret består av leder, nestleder og 3 øvrige styremedlemmer, og er beslutningsdyktig når
lederen eller nestlederen og minst 2 av de øvrige styremedlemmer deltar.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall (50%+ 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelige for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
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§4-3 Styrets oppgaver er å

a) lede NEKF mellom møtene i Representantskapet og være bindeledd mellom NEKF og Områdeklubbene
b) avholde rådgivende drøftingsmøter med lederne i områdeklubbene.
c) forberede RS-møtet i henhold til lovverket
d) behandle og gi innstilling i saker som legges fram for RS
e) innstille til RS om opprettelse eventuelt oppløsning av klubber
f) oppnevne utvalg og komiteer for særlige saker eller saksområder
g) fastsette regler, bestemmelser og instrukser for disse
h) bevilge innenfor budsjetterte rammer bidrag til samarbeidende klubber, utvalg eller enkeltpersoner for løsning av spesielle oppgaver
i) forelegge saker for Lov- og Kontrollkomiteen
j) ansette funksjonærer og utarbeide instruks for disse
k) treffe beslutning i saker som ikke etter lovene eller vedtak i RS tilligger RS eller RS-komiteene
l) Fra Forbundsstyrets møter skal det føres protokoll. Utskrift sendes Områdeklubbene, Lov- og
Kontrollkomiteen og RS-Ordførere eller til andre FS beslutter.
m) Forbundsstyret er ansvarlig overfor og rapporterer til Representantskapet
Sekretariatet skal arbeide med daglig løpende oppgaver, herunder RS, for NEKF.

Forbundsstyret oppnevner 2 personer til å gjennomgå representantenes fullmakter og innstillingen
legges fram for RS til godkjenning. RS vedtar instruks for Fulmaktskomite.

Kap. 5 RS valgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

Valgkomiteens oppgave er å forelegge Ordinært Representantskapsmøte forslag til:
•
•
•
•

Kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover eller vedtak i RS tilligger RS å velge
Revisor.
Styrets honorar
RS vedtar instruks for valgkomiteen

§5-2 Revisor
RS velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
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§5-3 Lov- og Kontrollkomitéen (LKK)
LKKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende kontroll med NEKFs totale virksomhet.

LKK kan avgi uttalelse til Representantskapets Ordfører når komitéen finner dette ønskelig. Ordføreren skal da straks underrette Forbundsstyret.

LKK skal avgi erklæring til RS før Forbundsstyrets årsberetning og årsregnskap blir behandlet på Representantskapsmøte.

LKK skal ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover, regler, og vedtak fattet av alle NEKFs organer.

RS vedtar instruks for LKK

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er
bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse NEKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Representantskapsmøte. Vedtaket må
stadfestes på ekstraordinært Representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs
vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller NEKFs midler et bestemt formål fastsatt av Representantskapet. Bestemmer
ikke Representantskapet noe spesielt tilfaller midlene NKK.
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§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•
•
•

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund vedtas og oversendes NKK for
godkjenning.

Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til vedtak:
Det foreliggende forslag til nye vedtekter anses som et høringsforslag. Behandling av nytt forslag basert på innspill i høringen legges fram for RS i 2019.

Begrunnelse:
RS i 2016 nedsatte ei gruppe som skulle se på forslag til nye lover for Norske Elghundklubbers Forbund. Saksframstillingen og dato for oversendelse tyder på at arbeidet med nye vedtekter er et hastearbeid fra Forbundsstyrets side og at den nedsatte arbeidsgruppen ikke har vært involvert i prosessen.

Endringsforslag Aust Agder EHK:
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Endringsforslag Vest Fold EHK

Antall representanter i kategorien 0 – 299 medlemmer settes til 2.

Årsmøtet i VEHK mener det vil være riktig, at alle foreninger uavhengig antall medlemmer, har mulighet til å kunne stille med minimum 2 representanter. Dette for å opprettholde det kollegiale samholdet i den enkelte klubb.

Sak 12. Valg

Innkommet forslag til valg 2018
Valg
Forbundsstyret ( leder)

1 år
Valg
Forbundsstyret(nestleder)

Forslagstiller
Gudbrandsdal EHK
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hadeland EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

Kandidater
Jan Helge Nordby GEHK
Jan Helge Nordby
Jan Helge Nordby
Jan Helge Nordby
Jan Helge Nordby
Jan Helge Nordby

Valgkomiteens forslag
Jan Helge Nordby
Forslagstiller

Jan Helge Nordby
På Valg Tar Gjenvalg
Kandidater
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2 år
Valg
Forbundsstyret(medl.)

2 år
Valg
Forbundsstyret(medl.)

2 år
Valg
Forbundsstyret(medl.)
Valg
Forbundsstyret, (1 varam.)

1 år
Valg
Forbundsstyret, (2 varam.)

Marius Olaussen
Forslagstiller
Gudbrandsdal EHK
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

Gjenstår 1 år.
Kandidater
Jostein Dahle NTEHK
Jostein Dahle
Jostein Dahle
Jostein Dahle
Jostein Dahle

Valgkomiteens forslag
Jostein Dahle
Forslagstiller
Gudbrandsdal EHK
Buskerud EHK
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hadeland EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

Jostein Dahle
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Anders Nyhuus BEHK
Anders Nyhuus
Anders Nyhuus
Anders Nyhuus
Anders Nyhuus
Anders Nyhuus
Anders Nyhuus

Valgkomiteens forslag
Anders Nyhuus
Forslagstiller

Anders Nyhuus
På Valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Helge Jakobsen
Forslagstiller
Helgeland EHK
N-Trøndelag EHK
Hadeland EHK
Aust-Agder EHK
Vest-Agder EHK

Gjenstår 1 år.
Kandidater
Espen Storvik HEHK
Karen M. Klæstad, Hadeland EHK
Karen M. Klæstad
Karen M. Klæstad
Karen M. Klæstad

Valgkomiteens forslag
Cato Flatner
Forslagstiller
N-Trøndelag EHK
Hedmark EHK

Karen M. Klæstad
På valg
Tar ikke gjenvalg
Kandidater
Esten Vingelen
Esten Vingelen

Valgkomiteens forslag
1 år
Esten Vingelen
Valg
Forslagstiller
Lov og Kontrollkomiteen(medl.)
3 år
John Tomas Homme
Valg
Forslagstiller
Lov og Kontrollmomiteen(medl.)
Vest Agder EHK

Esten Vingelen
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Gjenstår med 2 år
Kandidater
Kurt Andersen VAEHK
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N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

3 år
Valg
Lov og Kontrollkomiteen(medl.)
3 år
Valg
Lov og Kontrollkomiteen

Leder ( 1 år )
Valg
Lov og Kontrollkomiteen

1 år (varam.)
Valg
Valgkomiteen
3 år
Valg
Valgkomiteen

3 år
Valg
Valgkomiteen
1 år
Valg
Valgkomiteen

Valgkomiteens forslag
Per Arve Amundsen

Kurt Andersen
Kurt Andersen
Kurt Andersen
Kurt Andersen
Kurt Andersen ønsker ikke valg
Øystein Lindteigen BEHK
På valg
Tar ikke gjenvalg

Johan Stokkeland

Gjenstår med 1 år

N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

John Tomas Homme AAEHK
John Tomas Homme
John Tomas Homme
John Tomas Homme

Valgkomiteens forslag
John Tomas Homme
Forslagstiller
N-Trøndelag EHK
S-Trøndelag
Hedmark EHK

John Tomas Homme
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Jan Arne Berdal STEHK
Jan Arne Berdal
Jan Arne Berdal

Valgkomiteens forslag
Jan Arne Berdal
Forslagstiller

Jan Arne Berdal
På valg Tar Gjenvalg
Kandidater

Kjell Kruke

Gjenstår med 2 år

Forslagstiller
N-Trøndelag
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

Kandidater
Bjørn Grue ØEHK
Bjørn Grue
Bjørn Grue
Bjørn Grue

Valgkomiteens forslag
Bjørn Ivar Krabbesund
Forslagstiller

Bjørn Grue
Kan ikke velges, går ut.

På valg
Kandidater

Ole Anders Stenby
Forslagstiller
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK

Gjenstår med 1 år
Kandidater
Anita Lie HEHK
Anita Lie
Anita Lie

Norske Elghundklubbers Forbund 41 Ordinære Representantskap

64

1 år (varam.)
Valg
Revisor

1 år
Valg
Revisor

1 år
Valg
RS-Ordfører

1 år
Valg
Rs- Viseordfører

Vest-Agder EHK

Anita Lie

Valgkomiteens forslag
Ole Agnar Nordmo
Forslagstiller
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK

Anita Lie
På valg
Tar ikke Gjenvalg
Kandidater
Carsten Bakke
Carsten Bakke
Carsten Bakke

Valgkomiteens forslag
Carsten Bakke
Forslagstiller
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK

Carsten Bakke
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Jon Strand
Jon Strand
Jon Strand

Valgkomiteens forslag
Jon Strand
Forslagstiller
Gudbransdal EHK
N-Trøndelag EHK
Hadeland EHK
Aust-Agder EHK
Hedmark EHK
Vest-Agder EHK

Jon Strand
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Ivar Horrigmo
Ivar Horrigmo
Ivar Horrigmo
Ivar Horrigmo
Ivar Horrigmo
Ivar Horrigmo

Valgkomiteens forslag
Ivar Horringmo
Forslagstiller
Gudbrandsdal EHK
N-Trøndelag EHK
Aust-Agder EHK
Hadeland EHK
Hedmark EHK
Vest-CAgder EHK

Ivar Horrigmo
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater
Frank Christiansen
Frank Christiansen
Frank Christiansen
Frank Christiansen
Frank Christiansen
Frank Christiansen

Valgkomiteens forslag
Frank Christiansen
Forslagstiller

Frank Christiansen
På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

1 år
Valg
Representanter til RS NKK 2018
FS får myndighet til å utpeke delegater
Valg
Forslagstiller
Styrets honorar 2018
Valgkomiteen foreslår:

Kandidater
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Leder: kr. 10 000.Nestleder: kr. 5000,I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av forbundsstyret.
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