
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferanse 

Dato:   15.11.2019 

Tid:   Kl. 10.00 

  

Faste medlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle Leder 

Helge Jakobsen Styremedlem 

Jan Lien Styremedlem 

Bente Rønning Styremedlem 

  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Marius Olaussen             Nestleder 

 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

Endre Stakkerud 2. vara 

 

Andre inviterte som møtte: 

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.54.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.55.19 Referatsaker 

FS.sak.56.19 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak.57.19 Økonomirapport pr. 30.09.19 

FS.sak.58.19 Uttaksregler ungdomsmesterskap 

FS.sak.59.19 HD utvalg 

FS.sak.60.19 Prøveledelse utdanning  

FS.sak.61.19 Prøveleder og NKK rep. Instruks (fellesbestemmelser) FJERN-

SAK 

FS.sak.62.19 EK spor og Viltsporchampionat FJERNSAK 

FS.sak.63.19 Tracker peiler 

FS.sak.64.19 Søknad på disp.NM 2020 

FS.sak.65.19 Eventuelt 
 

Garder Kurs- og Konferansesenter 15/11 2019 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 



 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 54.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har 

vært initiert av leder. 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 55.19 Referat saker 

 

 

• Regionale møter 

Positiv måte å møte våre områdeklubber på, mer en uformell møteplass enn RS 

Tilbakemeldinger fra områdeklubber at de ønsker at dette skal gjentas. 

 

• Norske hunderaser – NKK skal markedsføring og lage informasjon om de 7 norske 

hunderasene. 

Det skal spilles inn en film- NEG skal promoteres som 1. hunderase fra oss. Kjell 

Kruke er kontaktperson. Skulle være ferdig i høst.  

 

• Registreringsløsning jaktprøver. 

Møte med NKK - Utvalg BIT. Prøveløsning for NEKF var i utgangspunktet ikke 

prioritert før 2021 tidligst. 



NEKF finansiere en del av registreringsløsning jaktprøver, med godkjent beløp på 

budsjett på RS. Da NEKF finansiere en del, vil det jobbes med en prøveløsning som 

kan teas i bruk/testes høsten 2020.  

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 56.19 Drøftings- og orienteringssaker 
 

• Revidering Jaktprøveregler 

Innkalt fagkomiteer og avlsutvalg til 1. arbeidsmøte 15.-16. november 2019. Arbeidet 

med revideringen av jaktprøvereglene starter på dette arbeidsmøte. 

 
 

Jaktprøvereglene går ut 31.12.2019. Så lenge det ikke er meldt inn endringer til NKK, 

vil reglene videreføres uendret. Dagens prøveregler videreføres til 31.12.2021. 

Nye jaktprøveregler vil bli lagt fram på RS 2021 for godkjenning.  

 

• RS NKK 

29.11.2019-01.12.2019 

NEKFs representanter til RS NKK: Jostein Dahle og Jan Lien. 

Sakene til RS NKK, ligger på NKKs hjemmeside.  

 

 

• Eksteriørdommer samling 

           Avholdes 22.02.2020 på Scandic Hell Hotell (Stjørdal) for rasene NES og NEG. 
 

 
PROGRAM - Eksteriørdommerkonferanse norske elghundraser 22.02.20 



 
10:00 Velkommen og orientering v/ Norske Elghundklubbers Forbunds styre 

10:30 Norsk elghund grå v/ Frank Christiansen 

: Rasestandard, gjennomgang av tidligere konferansers problematikk mht. rasen, spørsmål og 

kommentarer. 

11:15 Avlsutvalget for Norsk elghund grå v/ Kjell Kruke 

11:30 Kaffepause 

11:45 Bedømmelse av Norsk elghund grå (ute) – grupper 

12:15 Gjennomgang av gruppebedømmelsene av Norsk elghund grå 

13:00 Lunsj 

13:30 Norsk elghund svart v/ Arild Berget 

: Rasestandard, gjennomgang av tidligere konferansers problematikk mht. rasen, spørsmål og 

kommentarer. 

14:15 Avlsutvalget for Norsk elghund svart v/ Camilla H. Repshus 

14:30 Kaffepause 

14:45 Bedømmelse av Norsk elghund svart (ute) 

15:15 Gjennomgang av gruppebedømmelsene av Norsk elghund svart 

16:00 Kaffepause 

16:15 Spørsmål, kommentarer og oppsummering v/ Arild Berget 

17:00 Heimreise 

 
 



 

• Gentesting av hunder for avl 
Oppfølging av RS vedtak.  

 

RS sak 11.6 fra Gudbrandsdal EHK 

"Innføre krav om gentesting via godkjent instans av alle hunder som skal godkjennes for avl 

av elghundrasene. Dette for å kartlegge alle kjente arvelige sykdommer som Glaucom, 

dvergvekst osv som kan påvises via gener. Resultatene SKAL være offentlig og registreres i 

hittaälghund, NKK sin dogweb eller eget registreringssystem".  

VEDTAK enstemmig: Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i 

elghundrasene. Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle 

gentester for avlshunder i elghundrasene. Det etableres et samarbeid med NKK for å 

kartlegge registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle laboratorier, kostnader, m.m. 

Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises forøvrig 

til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.» 

 

Utførte gentester vil bli stambokført.  

RAS dokumentene må oppdateres.  
 

• Oppnevning for representanter NKK 2019-2020 (fjernsak) 
 
Norske Elghundklubbers Forbund har forslag til følgende kandidater: 
Dommerutdanningskomiteen (DUK) 
John Smedbakken 
Jari Partanen 

KG ettersøk 

Roger Sjølstad 

 

• Annonsører/støttespillere Elghund/Hjemmeside 
Sendt ut brev til aktuelle annonsører og støttespillere.  
Ønsker å jobbe mot aktuelle annonsører/støttespillere for også å inngå fordelsavtaler 
for medlemmene i NEKF. 
 
 

• Avlskriterier Østsibirsk Laika. 
 

Avlskriterier 

Østlaika.pdf

Laikarasene_Egenerkl

ring_Godkjenning_Avlshund med egenerklæring.docx
 

NEKF har raseansvar for laikarasene.  



• Hjemmeside. 
Arbeider mot Smart Media for å modernisere og utvikle ny hjemmeside. 
Arbeidsgruppe: Jostein Dahle, Marius Olaussen, Jan Lien og Elin Elg Trøen. 
 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 57.19 Økonomirapport pr. 30.09.2019 
 

Saksutredning: 

20190930 

Perioderapport pr 30.09.19.pdf 
 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 58.19 Uttaksregler ungdomsmesterskap 

 

Saksutredning: 

Saken ble framlagt og drøftet. 

 

Vedtak: 



Forbundsstyret utarbeider kriterier for deltakere og arrangører som legges fram på neste 

forbundsstyremøte. 

 
 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 59.19 HD utvalg 
 

Saksutredning: 

RS 11.16.19 

HD-PROBLEMATIKKEN PÅ NEG OG NES 
 

Oppfølging av RS sak 11/17 fra Nord Trøndelag EHK 
 
RS vedtak: 

 

Rapport og notater fra utvalget i NKK angående HD- problematikken, vil følge videre i dette arbeidet. 

HD utvalget vil få mandat. for å kalle inn ekspertise videre i denne jobben. 

 

 

 

Vedtak: 

FS er samstemte til kandidater til HD-utvalget, disse må forespørres før navnene i HD-

utvalget offentliggjøres. Forslag angående HD-problematikken på NEG og NES vil tidligst bli 

framlagt på NEKF RS 2021. 

Forslag til mandat for HD- utvalget vil bli fremlagt på neste Forbundsstyremøte.  

Forbundsstyret foreslår at vi inntil videre opprettholder vår nåværende praksis og avlskriterier for 

elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. 

Forbundsstyret erkjenner at dette er en svært vanskelig sak som ikke har noe entydig svar. For å ha 

rimelig tid til å sette seg inn i rapporten fra HD gruppa i NKK, og innhente nødvendige sakkyndige 

råd fra de relevante fagmiljøene (NMBU, veterinærene, NKK og andre) bør vi bruke noe mer tid før 

vi konkluderer i denne saken. Vi har et særskilt raseansvar for NEG og NES, så her må vi ta gode og 

bærekraftige beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi kan ikke tillate oss å feile i arbeidet med 

å videreutvikle nasjonalrasene. 

Forbundsstyret ønsker på denne bakgrunn å nedsette et HD-utvalg som har som målsetting å legge 

frem en faglig forankret anbefaling i saken for RS på et hensiktsmessig tidspunkt. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.60.19 Prøveledelse utdanning 
 

Saksutredning: 

Fra møte i NKKs jakthundkomité 03.09.2019: 

Sak 31/19 Prøveledelse  

Raseklubber og forbund får ansvar for å foreta opplæring/kursing av riktig antall personell til 

prøveledelse, antallet må stå å stil med prøveaktiviteten. 

Kvalifikasjoner på kandidater: 

 • NKK rep. Skal ha dømt prøveformen i min. 3 år 

 • Prøveleder må ha god erfaring fra tidligere 

 • god bruker nivå på data/it 

 • egnet personlighet (lederskap) 

 • respektert/anerkjent i miljøet Kurset skal inneholde: 

 • Fellesbestemmelser 

 • Disiplinærbestemmelsene NKK  

• Aktuelle prøveregler  

• It/data  

Raseklubber og forbund ajourholder deltaker lister, og rapporterer til NKK. NKK lager en 

oversikt over personell med oppdatering utdannelse på prøveledelse. NKK fremskaffer 

relevante dokumenter og informasjon på forespørsel. Kostnader dekkes av raseklubber og 

forbund, å legges inn under dommerutdannings søknader.   

 

Vedtak: NKKs jakthundkomitè vedtok det oppsatte forslaget. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret og fagkomiteer lager kursmateriell og gjennomføre kurset. 

Invitasjon sendes områdeklubbene, avholdes i februar/mars 2020. 

 



 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.61.19 Prøveleder og NKK rep. Instruks (fellesbestemmelser) FJERNSAK 
 

Saksutredning: 

 

2. Instruks for NKK Representant 

2.1 NKKs representant og vararepresentant oppnevnes av arrangør. 

2.2 Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal ha dom-
merautorisasjon for den prøveform det gjelder. 
 
2.3 Representanten må inngående kjennskap til regelverket og disiplinærreglene, og inneha prøvele-
derkompetanse/kurs. 
 
2.4 NKKs representant må være tilstede under hele prøven alle dager på samlede/ordinære prøver. 

2.5 Dersom NKK representanten skal gå med egen hund (kun bevegelige prøver), tiltrer 

vararepresentant som NKK representant når den aktuelle prøven skal behandles.  

2.6 Om disiplinære forhold oppstår tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken 

forsøkes løst på stedet.  

NKK representant har myndighet iht. kap. 7 NKKs lover, §7-9 fra etter bokstav e) med inntil 3 mnd. 

utestengelse, dette gjelder både hund og fører.  

§7-3 Reaksjonene bokstav g) 

Klubber og forbund kan bare ilegge reaksjoner a), b), e), f), g) og h) og j) innen egen klubb/eget  
forbund.  
Klubb og forbund, særkomité, eller andre som har fått delegert myndighet fra særkomiteen, plikter  
å anmelde saken til Domsutvalget dersom handlingens alvorlighet tilsier at utestengning fra alle  
NKK-arrangement for en viss tid bør vurderes. Delegasjon fra særkomité krever Hovedstyrets sam-
tykke.  
Domsutvalget og Ankeutvalget kan ilegge alle typer reaksjoner nevnt i denne bestemmelsen, samt  
i § 7-9.  
Avgjørelser fattet av NKKs Administrasjon i.h.t. delegert myndighet jf. § 7-9, samt av  
Domsutvalget og Ankeutvalget kan publiseres på nkk.no o.l. i sin helhet, forutsatt at publisering  
uten anonymisering er i overensstemmelse med offentligrettslige regler o.l. 
 



 
Saken dokumenteres og innrapporteres på fastsatt skjema til Jakthundkomiteen innen 7 dager fra 
hendelsen fant sted. Anke på vedtak behandles av Jakthundkomiteen.  
Brudd på kap. 7, § 7-9 som medfører strengere reaksjon rapporteres inn umiddelbart til Jakthundko-
miteen for avgjørelse, der Domsutvalg er ankeinstans.  
 
 

2.7 NKKs representant skal gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og spesielt kontrollere at 
det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis det ikke er tilfelle, tar NKKs 
representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. Premiegrad kan eventuelt endres på 
stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte 
premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det ikke påpekes formelle feil ved arrangementet. 

2.8 For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som mulig 

benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare disse 

på stedet i samråd med prøvens leder.  

2.9 Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå prøvens 

dokumenter. Hvis prøven er så omfattende at dette ikke er mulig, sender prøveleder dokumentene 

til NKKs representant snarest mulig etter avholdelsen. NKKs representant sender deretter 

prøvedokumentene til NKK med sin innstilling.  

2.10 NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med elev 

og/eller aspirant. NKKs representant og prøveleder bør ikke gå med aspirant. 

2.11 Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i behandlingen av 

elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere. 

 

3. Instruks for prøveleder (Nytt kapittel) 

3.1 Prøveleder og vara prøveleder oppnevnes av arrangør. 

3.2 Prøvens leder skal ha dommerautorisasjon for den prøveform det gjelder. Prøveleder er høyeste 

myndighet på alle andre områder enn fortolkning av regelverket. Fortolkning av regelverket er NKK 

representantens ansvar, se egen instruks. 

3.3 Prøveleder må ha inngående kjennskap til regelverket og disiplinærreglene, og inneha 

prøvelederkompetanse/kurs. 

3.4 Prøveleder skal ha god kunnskap til prøveformens IT-løsning. 

3.5 Dersom prøveleder skal gå med egen hund (kun bevegelige prøver), tiltrer vara prøveleder som 

prøveleder når den aktuelle prøven skal behandles. 

3.6 Prøvens leder kan når som helst gripe inn dersom dette anses nødvendig innenfor eget 

myndighetsområde.  

3.7 Prøvens leder gir instruks til dommere og funksjonærer i henhold til særregelverk. 



3.8 Prøvens leder skal påse at prøvereglene blir fulgt nøye, slik at bedømningen blir så enhetlig og 

riktig som mulig. 

3.9 Prøveleder kan avlyse prøve [jf. reglenes pkt. om avlysning, Force majeure].  Avlysning skal for-
midles NKKs administrasjon omgående.  
 

Dette må korrigeres: 

1.1.4. Arrangøren oppnevner prøveledelse. Det oppnevnes prøveleder, vara prøveleder som har 

myndighet og plikter som fremkommer i egen instruks(kap.3). Det oppnevnes NKK representant og 

vara representant som har myndighet og plikter som fremkommer i egen instruks (kap.2)  

Prøvens leder/vara prøveleder og NKKs representant /vararepresentant kan ikke være samme 

person. NKKs representant skal være tilstede alle prøvedager ved samlede prøver.  

Eventuelle problemer eller tvilsspørsmål behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet 

sorterer under. Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse 

dette nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan 

de imidlertid ikke influere. 

Prøvens dommere og funksjonærer skal motta sine instrukser fra prøvens leder og utføre oppgaven 

på en forsvarlig måte slik at prøven kan gå etter det fastsatte program. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret er enstemmig og høringssvar er innsendt til NKK.  

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.62.19 EK spor og Viltsporchampionat FJERNSAK 
 

Saksutredning: 

 
Svar høring Regelverk for blod- og fersksporprøver 2020 

Svar høringsutkast til forslag viltsporchampionat 2020 

 
Innledning; 

Vi synes grunnlaget for høringsutkast var bra gjennomarbeidet. Vi ønsker å komme med noen synspunkter. 

Det er en del søm etterspør dette med slepespor, er dette vurdert? 

 



Norske Elghundklubbers Forbund er svært fornøyd med utkastet til Regelverk for blod- og fersksporprøver og 

Forslag til Viltsporchampionat 

 

Til utkastet 

1.1.4. Ledelse av prøven 

• Norske Elghundklubbers Forbund mener at det skal være en dommer som er prøveleder. 

 

1.1.4 - 3. avsnitt 

«Dommer eller elev/aspirant kan ikke bedømme hund i eget eie, hund de har ført eller trent regelmessig eller 

hund eiet av noen i deres hushold. ……. 

• Dommer eller elev/aspirant kan ikke bedømme hund i eget eie, hund de har ført eller trent regelmes-
sig, eller hund eiet av noen i deres hushold eller fra eget oppdrett. 

 

4. GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE 

3. avnitt under EK 

EK er obligatorisk for hunder som har oppnådd stambokført tittel Norsk viltsporchampionat (NVCH). Endring av 

klasse tillates frem til påmeldingsfristens utløp. Alle påmeldte hunder til samlet og bevegelig blodsporprøve, 

bedømmes etter disse regler 

 

4.2. Forutsetning og legging av spor. 

Anleggsprøve blodspor 

• Ser ikke helt formålet for denne prøven, men har ingen motforestillinger. Men bør bruke 3 dl blod, slik 
at det ikke rotes fra dommerne. Se også vår kommentar under Generelt 

 

4.5 Premiering 

Anleggsprøve blodspor 

Det foretas ingen kvalitetsbedømmelse eller rangering, og hund som fyller foranstående krav for bedømming 

kan tildeles 

Bestått/Ikke bestått 

• Presiseres(?) (bestått her er ikke lik «godkjent sporarbeid for ettersøkshund».) 

• Note; Denne kan fort misforståes dersom vi ikke tilfører kommentaren … eller dekkes det av det som 
kommer noe senere?) 

 

6.6 Elev- og aspirantarbeider 

Til elev- og aspirantarbeidene skal det kun benyttes ettersøksdommere med bred erfaring fra ettersøk som har 

dømt flere prøver de 3 siste årene og deltatt i dommermøte før og etter prøvene. For blodspor er det en stor 

fordel om dommer har dømt på samla prøver og deltatt på dommersamlinger. For egen læring anbefales 

eleven/aspiranten å avlegge flere arbeider på terminfestede samla prøver for andre raseklubber enn egen 

klubb/forening. 

• Presiseres – alle elevarbeid / aspirantarbeid må gjør i AK eller EK. 
 

Her bør det stilles krav til at elev/aspiranter skal ha EK spor i utdannelsen, og at det skal skrives 

kritikker på alle arbeider som elev/aspirant. 

 

Viltsporchampionat    

Synes forslaget ser greit ut.  



Det kommer nok inn mye negativt om krav til fersksporet. Men vi mener det er riktig så lenge det kalles 

«Viltsporchampionat» at det er med et ferskspor. Disse hundene bør også tilfredsstille krav til ettersøk. 

Mvh. 

Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret er enstemmig og høringssvar er innsendt til NKK.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.63.19 Utdeling Tracker peilere  
 

Saksutredning: 

Gjennomgang og behandling av innkomne søknader.  

Det blir i år tildelt 11 Tracker supra.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tildelte Tracker Supra til 11 områderklubber, etter innkomne søknader. De 11 

områdeklubbene tilskrives. De resterende 11 områdeklubbene vil bli prioritert neste år.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.64.19 Søknad på disp.NM 2020 
 

Saksutredning: 

 
Det vises til vedtak som FS har gjort i forbindelse med uttaksreglene for NM som vi har funnet på 

hjemmesiden til NEKF. 

Vi gjør oss mange tanker rundt endringene, og er langt fra enige, men dette skal ikke vår 

arrangørkomite legge seg opp i. 

Men, det er et punkt som går på tvers av våre planer og som vi må ha dispensasjon fra. Det gjelder 

punktet om at NM skal arrangeres tidligst 1. oktober. 



Når våre klubber søkte om NM 2020, og når vi ble tildelt mesterskapet, så gjorde vi det på grunnlag 

av reglene som da lå til grunn. 

En av de viktigste årsakene til at vi kunne påta oss dette var at vi har god tilgang på gode terreng, 

spesielt før elgjakta.  

Vi opplever stor forståelse og stor positivitet hos skogeiere for å kunne bruke gode terreng før jakta. 

Vi bruker jo mange gode terreng etter jakta også, men i et så stort arrangement som et NM er, så vil 

det være svært vanskelig å få nødvendige terreng disponible, selv om det arrangeres i ukedagene. 

Vi har planlagt at NM 2020 skal arrangeres 15. og 16. september og ber om godkjenning av dette. 

Som kjent så arrangerer vi også UM i år, og disse 2 mesterskapene blir sett i sammenheng både fra 

vår side, og på den måten vi har markedsført dette på, både ovenfor grunneiere og sponsorer.  

Vi har allerede på plass avtaler som gjelder begge arrangementene. 

Vi ber derfor om en snarlig og positiv tilbakemelding på en dispensasjonssøknad vedrørende dato. 

 

Med vennlig hilsen 

For NM-2020 Løshund 

Kjell Arild Haugen 

Tlf 90171800   

 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret kan ikke imøtekomme søknaden, på grunnlag av at det er flere områdeklubber som 

har signalisert at de vil få problemer pga beitedyr og utvidet båndtvang i sine områder.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.65.19 Eventuelt 
 

Ingen innkomne saker. 


