
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                                                                                                            

Møtested:  Telefonmøte 

Dato:   01.04.2020 

Tid:   Kl. 15.00 – 19.00 

   

Faste medlemmer som møtte: 

Jostein Dahle Leder 

Marius Olaussen        Nestleder 
Jan Lien Styremedlem 

Helge Jakobsen             Styremedlem 
Bente Rønningen Styremedlem   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

Andre inviterte som møtte: 

Ivar Horrigmo 

Johan Stokkeland 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 
FS.sak.13.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
FS.sak.14.20 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.15.20 Økonomirapport pr. 29.02.2020 

FS.sak.16.20 Telemark Elghundklubb lover – fjernsaksbehandlet 

FS.sak.17.20 Kompetanseheving Prøveledelse - fjernsaksbehandlet 

FS.sak.18.20 RS 2020 Korona – fjernsaksbehandlet 

FS.sak.19.20 RS Mappe 2020  

FS.sak.20.20 Regnskap 2020 

FS.sak.21.20 Budsjett 2021 

FS.sak.22.20 Nordisk Mesterskap Bandhund  

FS.sak.23.20 Uttaksregler Nordisk Mesterskap og Norsk Mesterskap 

FS.sak.24.20 Søknad Uttak til Nordisk mesterskap for bandhund 

FS.sak.25.20 Registreringsløsning jaktprøver NKK 

FS.sak.26.20 FCI - presentasjoner på engelsk av de norske rasene 

FS.sak.27.20 Helseundersøkelse 

FS.sak.28.20 Presentasjon av potensielle kandidater til styreverv 

FS.sak.29.20 Søknad støtte UM 2020 – Østerdalen EHK 

FS.sak.30.20 NEG Avlsmål og avlskriterier 

FS.sak.31.20 Uttaksregler Ungdomsmesterskapet  

FS.sak.32.20 Støtte til DNA prosjektet på Ulv 

FS.sak.33.20 Avlysning RS 2020  

FS.sak.34.20 Eventuelt 

Rendalen 1/4-2020 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 



 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 13.20 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 14.20 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

• Forhold rund økonomi Områdeklubb – U.Off 

• Ekstraordinært årsmøte Nord Trøndelag EHK 

Avholdt 04.02.2020  

• Årsmøte JD 

o Utstillingschampionatet eller ikke flere temaer i årsmøtet i JD.  

o Medlemskontingent satt til 50 øre pr medlem i 

organisasjon/forbund. 

• Møte Tracker (Dokka Elektronikk v/ Stig Østborg) 

Avklaring av ulike ting i avtalen, som leveranse av peilere og om NEKF 

oppfyller avtalen. Avtalen løper videre som avtalen tilsier. 

Vi tok opp strukturen på Livesendingene. 



• Samarbeidsmøte Harehundklubben 

Produksjon og trykking av våre medlemsblader.  

Samarbeid med eventuelle sponsorer.  

• Gentesting 

Iht RS Sak 11.6.19. Det har blitt søkt NKK for de to norske rasene NEG og 

NES om å få stambokført gentesting. Avventer svar fra NKK. 

 

• Eksteriørdommerkonferansen 

Avholdt på Stjørdalen med 24 eksteriørdommer. AU NEG og AU NES 

holdt innlegg.  

 

• HD utvalget – RS 2019 

Har påstartet arbeidet sitt.  

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 15.20 Økonomirapport pr. 29.02.2020 

 

Saksutredning: 

Har ikke mottatt økonomirapport fra regnskapskontoret pr dags dato.  

 

Vedtak: 

Foreligger ikke. Forbundsstyret tar kontakt med regnskapskontoret. Økonomirapport tilsendes 

forbundsstyret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.16.20 Telemark Elghundklubb lover – fjernsaksbehandlet  

 

Saksutredning: 

 

Lover for Telemark Elghundklubb stiftet 1978 

Vedtatt av årsmøtet den 07.02.2019 med senere endringer, senest av 07.02.2019 
Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den 12.01.2020. 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Telemark Elghundklubb, og forkortes til TEHK. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske 

Elghundklubbers Forbund (NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) 

og derigjennom med i anerkjente hundeorganisasjoner i inn og utland.  

Medlemmer i TEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske 

Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er 

automatisk medlem av NKK. 

Klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som 

pålegger sine egne medlemmer å følge NEKFs og NKKs lover, og ikke å handle motstridende 

mot disse.  

Klubben omfatter rasene Norsk Elghund, Grå og Sort, Jämthund, Karelsk Bjørnehund, 

Russisk-europeisk laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og 

Hälleforshund.  

Klubben er lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i Telemark.  

  

§1-2 Formål  

Telemark Elghundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, 

samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. 

Telemark Elghundklubb 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.  

• Å arbeide for ansvarlig hundehold  

• Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske  

• Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse  

 

Formålet søkes fremmet ved: 

• 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, og på bakgrunn av NEKFs avlsutvalg 

formidler klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere  

• Å utdanne og etterutdanne eksteriør og jaktprøvedommere  



• Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse  

• Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeid 

• Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av 

felles interesse 

 

Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest 

mulig. 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite  

  

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Telemark Elghundklubb er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i saker 

som beskrevet i klubbens lover.  

Telemark Elghundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 

enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke 

har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.  

 

Kap. 2 Krav til medlemskap 

 

 

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Telemark Elghundklubb og NEKFs virksomhet samt å 

følge Telemark Elghundklubb og NEKFs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet 

til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er 

fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

 

Medlemskap i klubben omfatter:  

a) Årlig betalende medlemmer  

b) Æresmedlemmer 

c) Hustandmedlemmer 

 

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig 

(brev eller e-post) til klubben  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 

og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 



 

§2-3 Medlemskontingent   

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 

grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

  

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner  

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.  

Disiplinærsaker (§ 4-3) 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  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars. 

Årsmøtet 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 

klubben (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 forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som 

ikke er valgbare skal forkastes. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet behandler og som 

har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har betalt grunnkontingent til NKK, 

har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter 

som har talerett, men ikke stemmerett.  

 

§3-3 Innkalling       
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med 

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

- Budsjett for neste år  



- Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på 

kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

    

§3-4 Årsmøtets oppgaver 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 

a) Godkjenning av innkalling  

b) Godkjennelse av sakliste  

c) Valg av møteleder 
  

Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å være til 

stede. 

b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

i) Velge: 

- Leder for 1 år  

- Nestleder for 2 år  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- Kasserer for 1 år 

- Sekretær for 1 år.   

- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner 

revisjonsfirma 

- 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.  

- Representanter til RS i NEKF. 

  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

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 klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.  

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 årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene for-

langer det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   



Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 

saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om 

ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 

under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 

valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 

Kap. 4 Styret 

 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§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 tilgjengelig 

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.  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

a) lede klubben mellom årsmøtene  

b) avholde årsmøte  

c) drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKFs 

lover og regler 

d) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all 

saksbehandling. 

e) formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer.  

f) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

g) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer 

 

h) styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere 

medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en 

for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende 

oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, 

eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom 

på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.   

 

i) søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber 

j) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret  

k) innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte 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 skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.  



  

§5-2 Revisor  

Årsmøtet 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. 

 

 

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 NEKFs Forbundsstyre 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 klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes 

på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer 

avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§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 

  

 

For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.17.20 Kompetanseheving Prøveledelse – fjernsaksbehandlet telefonmøte 12.03.2020 

 

Saksutredning: 

Slik situasjonen er i Norge pr. dags dato med Corona og de tiltak som er iverksatt og 

forventes iverksatt vil det ikke være mulig å gjennomføre Kompetansehevelse Prøveledelse 

som fastsatt den 21.03.2020. 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av mottatt informasjon fra NKK og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet utsettes 

planlagt kompetansehevelse for prøveledelse. 

Prøveledelse blir gjennomført etter dagens regler til kompetansehevelsen kan gjennomføres. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.18.20 RS 2020 - Corona – fjernsaksbehandlet telefonmøte 12.03.2020 

 

Forbundsstyret behandlet ved tlf.møte den 12.03.2020 en sak på RS 2020 

Saksutredning: 

På bakgrunn av mottatt informasjon fra NKK og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og de 

tiltak som er iverksatt og forventes iverksatt, er det lite trolig at RS 2020 kan avholdes 

25.04.2020. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ser seg nødvendig å henvende seg til RS Ordfører og Lov- og 

Kontrollkomiteen for avgjørelse angående RS 2020 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 19.20 RS Mappe 2020 S 

 

Saksutredning: 

Se eget vedlegg, samt uttalelser fra utvalg og komiteer 

 

• Manglende regnskap, purres og kreves umiddelbart. Forbundsstyret har gjentatte 

ganger purret SMN Regnskap. 

• Lov- og Kontroll komiteen får ikke ferdigstilt sin årsrapport før regnskapet 

foreligger. Dette gjelder også revisors beretning og budsjett 2020. 

• Kommentar fra RS Ordfører angående innkomne saker fra Nord-Trøndelag EHK. 

vårt lovverk Kap 3. Organisasjon §3.1: Saker som klubbene behandler på sine 

årsmøter, og som ønskes fremmet for RS, sendes Forbundstyret innen 1.mars  

 

Vedtak: 

RS mappen godkjennes med de endringer ovenfor. Den sendes ut innen 4. april 2020  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.20.20 Regnskap 2019 

 

Saksutredning: 

Ettersendes når det foreligger fra regnskapsfører. 
 

Regnskapet foreligger ikke pr dags dato  

Forbundsstyret har ved flere anledninger purret regnskapskontoret, senest pr mail i dag. 

Jostein tar kontakt pr telefon etter møtet.  

Lov – og kontroll komiteen etterlyser tydelig mangel av regnskap og rutiner ved dette. Må 

vurdere regnskapskontoret.   

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 



 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.21.20 Budsjett 2020 
 

Saksutredning: 

Utarbeides når regnskap 2019 foreligger. 

 

Regnskapet foreligger ikke pr dags dato  

Forbundsstyret har ved flere anledninger purret regnskapskontoret, senest pr mail i dag. 

Svaret regnskapskontoret legger seg bak er situasjonen dem er i nå pga corona. Jostein tar 

kontakt pr telefon etter møtet.  

Lov – og kontroll komiteen etterlyser tydelig mangel av regnskap og rutiner ved dette. Må 

vurdere regnskapskontoret.   

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret utarbeider budsjett umiddelbart når regnskapet for 2020 foreligger.  
 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.22.20 Nordisk Mesterskap Bandhund 
 

Saksutredning: 

Nordiskt Mästerskap Ledhund 2020  
  
Svenska Älghundklubben har glädjen att inbjuda till Nordiskt Mästerskap Ledhund.  
  
Mästerskapet arrangeras i Persåsen, Oviken som ligger i Jämtlands län söder om Storsjön.  
  
Mästerskapet genomförs den 15 augusti 2020.  
  
Deltagare Varje land deltar med fem hundar varav minst en av varje kön. Deltagande hundars 
registreringsnummer, äger, förare och bild behöver vi senast 2020-06-01.   
  



Domare Varje land tar med sig 5 st domare. Sverige tar med en reservdomare. Namn, e-mail, 
personnummer och domarnummer behöver vi på utländska domare senast 2020-05-01 för 
godkännande av SKK. Vid domarmötet kommer vi gå igenom dom Svenska reglerna och hur proven 
skrivs in i vårt datasystem.   
  
Lagledare Varje land inbjuds att ta med en lagledare. Lagledaren kan även vara domare.  
  
Kost och logi Arrangören står för kost och logi för hundförare, domare och lagledare.  
  
Vägvisare (kjentmann) Det kommer inte vara några vägvisare med på proven. Deltagarna får med sig 
bra kartunderlag och vi rekommenderar att ni medför GPS.  
  
Ledhundsprov 16 augusti För hundar från Norge som inte är svensk Ledhundschampion och inte tar 
ett förstapris på mästerskapet kommer det att finnas möjlighet att starta på prov på söndagen.  
  
Provområden Det kommer att vara stora provområden med normal tillgång till älg. Det kan finnas 
kronhjort och ren i provområdena. OBS! I Sverige får vi inte gå på kronhjort.  
  
Anmälan deltagare och domare  Skickas till Tomas Lager på smygarebackens@telia.com 

 

 

Vedtak: 

Invitasjon er mottatt og bekjentgjort for områdeklubber samt utlagt på NEKF hjemmeside og 

facebookgruppe. 

Forbundsstyret uttrykker sin bekymring for avholdelse av Nordisk Mesterskap Bandhund på 

grunn av pandemien Corona. 

 
 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.20 Uttaksregler Nordisk Mesterskap og Norsk Mesterskap 

 

Saksutredning: 

Nordisk Mesterskap: Den pågående pandemien vil påvirke uttaksprøver for Nordisk 

Mesterskap Bandhund og Løshund 2020 

Norsk Mesterskap: Forbundsstyret velger å behandle saken på grunn av innkomne spørsmål 

om vedtatte regler 



Vedtak: 

Nordisk Mesterskap: Forbundsstyret vedtok å benytte gamle regler ved uttak til Nordisk 

Mesterskap 2020. Reglene publiseres på NEKFs hjemmeside under lover og regler. 

 

Norsk Mesterskap: Uttaksregler NM – Legges ut oppdaterte uttaksregler NM på NEKFs 

hjemmesiden.  

 

Jan Lien og Marius Olaussen utarbeider et forslag til uttaksregler NM som sendes ut på høring 

til områdeklubbene. 

 

  

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 24.20 Søknad Uttak til Nordisk mesterskap for bandhund 

 

Saksutredning: 
Norsk elghunklubbers forbund  
v/Jostein Dahle              Vågå, 17. januar 2020  
  

Uttak til Nordisk mesterskap for bandhund  

 Jotunfjell Fjordane elghundklubb seier seg med dette interesserte i å arrangere kvalifiseringsprøve 
for Nordisk mesterskap bandund for region Øst.  

Vi tenkjer å nytte Randsverk camping som base, og prøvene vil bli avvikla i ein radius på  max 30 min 
kjøring.  

Dersom vi blir tildelt prøva, er det fint å få tidfesta denne så raskt som mogleg.  

   

Med helsing  

Jotunfjell Fjordane elghundklubb  

Leif Einar Olsen. 

formann 

 

Vedtak: 

Etter vedtak FS.sak 23.20 opphever forbundsstyret vedtaket for Uttaksregler Nordisk 

Mesterskap 2020 og det vil bli benyttet de gamle reglene for uttak 2020. 

Jotunfjell Fjordane Elghundklubb tilskrives om dette.  



 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 25.20 Registreringsløsning jaktprøver NKK 

 

Saksutredning: 
Bestilling og arbeidet er påstartet, men det er nå gitt beskjed at alt påstartet arbeid har blitt 

stoppet på grunn av pandemien Corona.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret kontakter NKK for en avklaring, om muligheten for å fortsette utviklingen 

registreringsløsninger for jaktprøver. NEKF avsetter midler til å dekke hele kostnaden selv, 

mot at registreingsløsningene er opprative til prøvesesongen starter.  

Hvis dette ikke er mulig, må jaktprøver for sesongen 2020 føres i NPP som tidligere. Det skal 

ikke foretas endringer på NPP. 

 

 
 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 26.20 FCI - presentasjoner på engelsk av de norske rasene 
 

Saksutredning: 

FCI’s judges Commission arbeider seriøst for at dommere verden over skal få tilgang til 

korrekt informasjon om de forskjellige rasene, og har gjennom flere år forsøkt å bygge opp et 

arkiv på FCI’s hjemmeside med rasepresentasjoner på engelsk utarbeidet i rasenes hjemland. 

På den måten vil man kunne bedre dommernes kunnskaper og derigjennom forhåpentligvis 

gjøre bedømmelsen mer enhetlig. 



Jeg vedlegger den siste presentasjonen som er laget av Croatian Hound, og håper at de norske 

raseklubbene vil innse viktigheten av dette og utarbeide tilsvarende presentasjoner på engelsk 

av de norske rasene. 

Presentasjonene kan gjerne sendes til meg for videresending evt direkte til FCI. 

Mvh 

Leif-Herman Wilberg 

Leder av Særkomite for utstilling og delegat til FCI Judges Commission 

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.27.20 Helseundersøkelse 

 

Saksutredning: 

Søknad til FS om finansiering til helseundersøkelse av NEG og NES. 

HD prosjekt skal belyse faktorer som påvirker HD forekomst i populasjonen for Norsk Elghund 
Grå og Norsk Elghund Sort 
 
Vi ser for oss at det er viktig og involvere hundeeiere slik at vi kan få kartlagt livssyklusen og 
funksjonaliteten til hunder i forhold til HD problematikken. 
En spørreundersøkelse vil etter vårt syn være et viktig verktøy for å få kartlegge 
problematikken.  
Det er andre raseklubber som tidligere har utført spørreunders om HD, vi ønsker å skaffe et 
faktagrunnlag med en spørreundersøkelse som ser funksjonalitet, helse og HD i sammenheng. 
Spørreundersøkelsen vil også kunne belyse miljø-faktorenes betydning. 
Prisen for en slik undersøkelse er ca kr 20000 for hver rase.  

Som en del av prosjektarbeidet med HD, er det hensiktsmessig å utføre en helseundersøkelse for de 

to rasene. 

- En helseundersøkelse vil helhetlig belyse helsetilstanden i de to rasene – sett ut i fra eiere 

synspunkt. 



- Det er en fordel om spørsmål rundt HD blir innbakt i en generell helseundersøkelse, nettopp 

for å redusere fokuset på HD isolert. 

- Kostandene for et rent HD spørreskjema, analyse og rapport – vil være de samme som for en 

helhetlig spørreundersøkelse. 

Det er tidligere utarbeidet og gjennomført spørreskjema om helse for 80-90 raser. Disse rasene har 

forskjellige problemstillinger, og det er etter hvert tatt høyde for en rekke problemstilling i 

spørreskjemaet – herunder også HD. 

Man vil kunne tilføye enkelte spørsmål som ansees viktig for elghundrasene. 

Resultatene blir i etterkant analysert og det blir utarbeidet en rapport for hver rase. 

Rapportene vil gjøres tilgjengelig for 1 kontaktperson i hver rase; f.eks ledere av de to avlsutvalgene. 

Frode Lingaas har gjennomført en slik spørre-undersøkelse for en rekke andre raser og arbeidet 

gjøres via Veterinærhøgskolen i samarbeid med NKK. 

Spørreundersøkelsen er konfidensiell, slik at NEKF med deres utvalg, ikke vil få utlevert eier-

opplysninger, hundenavn eller regnr – med mindre hunde-eierne samtykker i dette. 

Hvis det i etterkant viser seg at forekomsten er høy for enkelte typer diagnoser (f.eks nyresvikt) kan 

NMBU ta kontakt med hunde-eiere for samling av gen-materiale, hvis det er samtykke for dette. 

Hvis det i fremtiden skal gjøres et arbeide hvor det f.eks «skal listes opp hvilke 80 hunderaser som er 

redd for raketter» - vil resultatet fra spørre-undersøkelsen med elghundrasene mulig inngå i dette 

arbeidet. 

NEKF med deres utvalg har ansvar å dele «spørre-skjema – lenke» til hundemiljøet og informere om 

hvordan man besvarer. NEKF og dere utvalg bes også om å purre på besvarelse gjennom sine 

informasjonskanaler. 

Spørreundersøkelse skal være nettbasert.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

Forbundsstyret ber HD utvalget utrede hvordan spørreundersøkelsen og om den gir de svar 

som mandatet krever. Forbundsstyret ber HD gruppen vurdere andre alternativer.  

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.28.20 Presentasjon av potensielle kandidater til styreverv Sør – Trøndelag EHK  

 

Saksutredning: 

I forbindelse med valg av nye representanter til forbundsstyret, ønskes det at disse presenterer seg 

selv på nett eller i RS mappen før det årlige RS møte.  

Klubbrepresentanter må vite hvem de skal stemme på og hva potensielle kandidater ønsker å jobbe 

for. 

Viktige spørsmål til potensielle kandidater: 

* Hva den enkelte anser som viktige saker for NEKF i kommende periode 

* Hva erfaring den enkelte har fra arbeidsliv og eventuelle verv  

* Hva erfaring den enkelte har med elghund. 

 

 

Vedtak: 

Saken oversendes RS Ordfører for vurdering.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.29.20 Søknad støtte UM 2020 – Østerdalen EHK 

 

Saksutredning: 
Mail fra Østerdalen EHK v/ Martin Tamnes Krog 12.03.2020 

Hei! 

Etter en samtale med forbundslederen på Rørosutstillingen den 1. mars skulle det være mulig 

å få økonomisk støtte til UM 2020, pluss at forbundet ordnet med fat til deltagere, dommere, 

kjentmenn m.f.  

Søker med dette om støtte til ungdomsmesterskapet 2020 som vi i Østerdalen EHK skal 

arrangere 15. august. I tillegg til fat og skjold til vinner av prøva. Antall fat er jo noe usikkert 

enda, kan evt. komme tilbake til dette senere. men kan tippe det kan dreie seg om 50 stk + 

Hører fra dere. 



 

Mvh  

Martin Tamnes Krog 

Komiteleder UM2020 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret bevilger kr 20.000,-. Bevilgningen utbetales ved framlagt regnskapsrapport. 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.30.20 NEG Avlsmål og avlskriterier 

 

Avlsmål og avlskriterier 
AVLSMÅL 

• Det skal være et bredt arvemateriale å ta av.  

• Avl kun på friske dyr. 

• Det gjennomgående gode gemyttet skal ivaretas. 

• Fastsatt eksteriørstandard skal beholdes med særlig vekt på mørk maske, små ører, kvadra-
tisk og sterk kropp, høyt ansatt og godt krøllet hale midt over rygglinjen, god pels og farge 
uten sot, velvinklet benstamme og gode bevegelser. 

• Innavl må unngås. Innavlsgrad mindre enn 2 på 6 generasjoner. 

• Jaktprøvereglene utgjør basis for avlsmålet. Jaktlig skal det arbeides for å få en hurtigere 
fremgang i arvematerialet. Det er bevist at arvegradene varier på de ulike momenter for løs-
hund. På bakgrunn av dette vil det være et mål å lage indekser som gjør det mulig å avle sys-
tematisk på jaktprøvemomentene. 

AVLSKRITERIER 

Egenerklæring 
Hannhunder hvor det søkes om godkjenning skal legge fram egenerklæring om at hunden er frisk 
sammen med søknaden. 
HD 
Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund. 
Indeks avl HD: Det godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) eller bedre brukt i avl, så 
lenge at samlet HD indeks ligger over 200 % for kombinasjonen totalt.  
Indeks avl jaktprøvemomenter: 
LØSHUND: Godkjente kombinasjoner for rasen Norsk Elghund Grå skal ha indeks over 200 på 
moment 1,3,5 og 9 for løshundprøver.  



BANDHUND: Det ønskes innført indeks på bandhund på lik linje med løshund når arvbare momenter 
er nærmere avklart. 
Arvelig nyresvikt (PNP) 
Hunder og foreldre til hunder som har arvelig nyresykdom godkjennes ikke. Dersom det konstateres 
slik sykdom etter godkjenning tas hunden straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom til syke hunder 
kan godkjennes etter at de har fylt 4 år ved å fremlegge helseattest med blodprøve/ nyreprofil som 
bekrefter at hunden er frisk. 
Arvelige hjertelidelser 
Hunder med konstaterte arvelige hjertelidelser godkjennes ikke. Hunder og foreldre som får konstatert 
hjertelidelser etter godkjenning tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter 
fylte 4 år ved å legge fram helseattest hvor hjerteundersøkelse er inkludert, og hunden er erklært frisk. 
Andre arvelige lidelser 
Hunder og foreldre som etter godkjenning får konstatert andre arvelige lidelser tas straks ut av 
avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter å ha lagt fram helseattest. 
Gemytt 
Hunder som gjennom utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt, skal ikke godkjennes som 
avlshund. Med uønsket gemytt menes både aggressive, veike eller nervøse hunder. 
Innavlsgrad 
En hannhund tas ut av godkjenningslisten etter å ha fått 80 avkom. Samme hund bør ikke forekomme 
mer enn en gang i valpens stamtavle. 

Godkjenning av avlshund 

Dersom du har en hannhund som fyller kravene til avlshund, 
fyll ut skjemaet: 

(klikk på) 

SØKNAD OG EGENERKLÆRING 

Dersom hunden fyller kravene vil vi sende over en kontrakt for signering, når vi mottar denne ferdig 
signert vil hunden legges inn på listen over godkjente hannhunder. 

KRAV TIL AVLSHUNDER 
 
AVLSKRITERIER 
 
Hannhunder 
1. Hannhund godkjennes brukt i avl på 5 tisper.  
    Hannhund godkjennes for ytterligere 5 tisper ved oppnådd minimum 20 % jaktpremierte avkom. 
    Hannhund godkjennes for inntil 80 avkom totalt inkludert avkom registrert i andre land. 
    Hannhund får registrert maksimalt ett kull etter oppnådd 75 valper (for å sikre registrering av hele kull). 
2. Minimum 2 stk.  1. premier på jaktprøve. 
3. Minimum 2 stk. Good i UK, AK eller BK, på utstilling etter fylte15 mnd. 
4. Hunden skal oppfylle krav for avlshund. 
5. Hunden skal ha foreldre hvor minimum en tilfredsstiller avlskravene til hannhund og/eller tispe. 
6. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk. 
7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
 a. Nyresvikt 
 b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel) 
 c. Epilepsi 
 d. Dermoidcyster (fettkuler i huden) 
 e. Allergi 
 f. Andre dokumenterte sykdommer 
8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 
 
Unghunder 
1. Godkjennes for inntil 5 kull i Norge. 
2. Hunden kan regnes som unghund fram til den er 2,5 år 
3. Minimum 1 stk. 1. premie på jaktprøve. 
4. Minimum 1 stk. Good på utstilling. 
5. Hunden skal oppfylle krav for avlshund. 
6. Hunden skal ha foreldre hvor minimum en tilfredsstiller avlskravene til hannhund og/eller tispe. 

https://2j4if746jcb142cunp3uqr9x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/02/Soknad_og_egenerklaering_NEG.xls


7. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk 
8. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
 a. Nyresvikt 
 b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel) 
 c. Epilepsi 
 d. Dermoidcyster (fettkuler i huden) 
 e. Allergi 
 f. Andre dokumenterte sykdommer 
9. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 
 
Tisper 
1. Tispe godkjennes brukt i avl på 2 kull. 
    Tispe godkjennes for ytterligere 3 kull ved oppnådd minimum 20 % jaktpremierte avkom. 
2. Minimum 1 stk. 1. premie på jaktprøve. 
3. Hunden har 1 stk. Good i UK, AK og BK, på utstilling etter fylte 15 mnd. 
4. Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund. 
5. Hunden skal ha foreldre hvor minimum en tilfredsstiller avlskravene til hannhund og/eller tispe. 
6. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk. 
7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
 a. Nyresvikt 
 b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel) 
 c. Epilepsi 
 d. Dermoidcyster (fettkuler i huden) 
 e. Allergi 
 f. Andre dokumenterte sykdommer 
8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 

 

 
Avlshunder 
- registrering/søknad/egenerklæring 
 
Har du en hund som fyller kravene til avlshund, fyll ut det elektroniske skjemaet nedenfor 
 
AVLSHUND, KRAV OG FORPLIKTELSER 
Nedenfor finnes oversikt over hva kontrakten inneholder. 
 
Avlshund av rasen Norsk Elghund Grå godkjennes for inntil 80 avkom. 
 
Avlsutvalget forplikter seg til å: 

• presentere hunden på liste over våre godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 8 år 

• ta inn parringer/kull etter godkjente hunder på vår valpeliste etter anmodning fra oppdret-
ter/hannhundeier 

• godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund. 
 
Avlsutvalget kan trekke denne godkjennelsen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for 
arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen. 
Forbundstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene 
endres. 
 
Avlshundens eier forplikter seg til å: 

• ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom 

• holde Avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør den 
ikke lenger kvalifisert til å være godkjent avlshund 

• kun benytte hunden på tisper som fyller NKK’s krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler 
(FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett 

• gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 8 år, og å angi årsaken 
til dette. 

https://elghundforbundet.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=5798&TYPE=ARTICLE&ID=1335
https://elghundforbundet.no/nyheter/avlshundregistrering/nkks-etiske-grunnregler-for-avl-og-oppdrett_gjeldende-fra-011008/


 
Avlshundeier bekrefter med dette at hunden er: 

• Fysisk og psykisk frisk 

• Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
Nyresvikt, Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel), 
Epilepsi, 
Dermoidcyster (fettkuler i huden,) 
Allergi eller  Andre dokumenterte sykdommer 

• Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 

 
Avlshunder 
 
Liste over godkjente Unghunder og Avlshunder 
 
Har du en hannhund som fyller kravene til avlshund, fyll ut det elektroniske skjemaet nedenfor 

 
Elektronisk registrering/søknad 
 
AVLSHUND, KRAV OG FORPLIKTELSER 
Nedenfor finnes oversikt over hva kontrakten inneholder. 
Hunden godkjennes som avlshund for inntil 80 avkom totalt. 
Avlsutvalget forplikter seg til å: 

• presentere hunden på liste over våre godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 8 år 

• ta inn parringer/kull etter godkjente hunder på vår valpeliste etter anmodning fra oppdret-
ter/hannhundeier 

• godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund. 
Avlsutvalget kan trekke denne godkjennelsen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for 
arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen. 
Forbundstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene 
endres. 
 
Avlshundens eier forplikter seg til å: 

• ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom 

• holde Avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør den 
ikke lenger kvalifisert til å være godkjent avlshund 

• kun benytte hunden på tisper som fyller NKK’s krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler 
(FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett 

• gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 8 år, og å angi årsaken 
til dette. 

 
Avlshundeier bekrefter med dette at hunden er: 

• Fysisk og psykisk frisk 

• Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
Nyresvikt, Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel), 
Epilepsi, 
Dermoidcyster (fettkuler i huden,) 
Allergi eller Andre dokumenterte sykdommer 

• Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 
FCI’s breeding rules 
NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett 
 

Godkjente avlshunder 
 
AVLSHUNDLISTER NORSK ELGHUND GRÅ  
Indeksering/rangering av jaktprøveresultat, Norsk Elghund Grå:  

https://elghundforbundet.no/raser/norsk-elghund-gra/avlshunder-unghunder/
https://elghundforbundet.no/nyheter/avlshundregistrering/
https://elghundforbundet.no/
https://2j4if746jcb142cunp3uqr9x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/04/M_oslash_teref-260607.pdf


Forbundsstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner 
for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundkomiteen og Løshundkomitéen har kommet med innspill på 
hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og 
gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen.    
 
Momenter: 
Bandhund:  2, 3, 4     

Løshund: 1, 3, 5, 9   
 
Indekseringen er kun for godkjente avlshunder i regi av AU NEG sin avlshunds lister.   
Avlshund listene er delt etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert i.  
Der hundene fyller kravet for begge prøveformer, vil de stå på begge listene over avlshunder.  
 
Indeksering:   
Grunnlag for indeksering er fra analyser av jaktprøver i FOU prosjektet.  
 
BANDHUND 

Moment 2:   Moment 3K:   Moment 4:   Totalt: 

 7,4 p  6,8 p 7,0 p 21,2 p som gir 100 i indeks 
 
LØSHUND 
Moment 1:   Moment 3:   Moment 5:   Moment 9:   Totalt: 

 6,6 p 7,3 p 7,8 p  8,8 p  30,5 p som gir 100 i indeks 
Eks: Hunden har startet på 4 løshundprøver. 
Moment 1:   9 p, 9 p, 9 p, 8 p    snitt 8,5 

Moment 3: 10 p, 9 p, 10 p, 10 p    snitt 9,75 

Moment 5:  9 p, 9 p,  10 p,  10 p    snitt 9,5 

Moment 9:  10 p, 10 p, 9 p, 9 p    snitt 9,5 
 
Totalt: 37,25 Beregning:  37,,25 x 100 : 30,5 = 122,95, som blir eks. hundens indeks  
Når ”muspeker” blir satt på indekstallet for den enkelte hund, vil tallgrunnlaget for indekseringen for 
denne hunden komme opp som merknad. Det tas forbehold om feil pga. manglende innrapportering 
m.m. listen vil bli oppdatert ved behov..  

Finner du feil eller mangler på listen, send melding om dette til Avlsutvalget for NEG, 
dette kan gjelde bl.a. hunder som er syke, døde og har fått nye eiere.  

 
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå  
Godkjent avlshund  
 
Hannhunder 
1. Hannhund godkjennes brukt i avl på 5 tisper.  
    Hannhund godkjennes for ytterligere 5 tisper ved oppnådd minimum 20 % jaktpremierte avkom. 
    Hannhund godkjennes for inntil 80 avkom totalt inkludert avkom registrert i andre land. 
    Hannhund får registrert maksimalt ett kull etter oppnådd 75 valper (for å sikre registrering av hele kull). 
2. Minimum 2 stk.  1. premier på jaktprøve. 
3. Minimum  2 stk. Good i UK, AK eller BK, på utstilling etter fylte15 mnd. 
4. Hunden skal oppfylle krav for avlshund. 
5. Hunden skal ha foreldre hvor minimum en tilfredsstiller avlskravene til hannhund og/eller tispe. 
6. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk. 
7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: 
 a. Nyresvikt 
 b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel) 
 c. Epilepsi 
 d. Dermoidcyster (fettkuler i huden) 
 e. Allergi 
 f. Andre dokumenterte sykdommer 



8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil. 
 
 
 
 

Unghund-lister utgår.  
Avlshunder legges inn på listen rangert etter de yngste øverst og eldste nederst. 
Må korrigeres i instruks for avlsutvalgene. 
 
 
Kull-klassifiseringslister avvikles.  
Det oppleves som «feil» å ha kull på lista der foreldre ikke holder avlskravene 
 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

Det er omgående endringer og siste oppdaterte versjonen kom kort tid før forbundsstyremøte. 

Deler av endringene krever behandling av RS. Forbundsstyret innkaller AU NEG til møte 

innen august 2020, om situasjonen tillater det. 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.31.20 Uttaksregler Ungdomsmesterskapet 

 

Saksutredning: 
Basert på innspill  
 

UTTAKSREGLER FOR UNGDOMSMESTERSKAPET 
 
Generelle bestemmelser for Ungdomsmesterskap løshund og bandhund: 
- Ungdomsmesterskap arrangeres annen hvert år som løshund- og bandhundprøver.  
 
- Prøven skal være terminfestet og gjelder kun for ungdom fra 16 år og ut det året de fyller 24 år.  
 
- Arrangementet skal være alkoholfritt.  
 
- Ungdoms-NM avholdes som egen terminfestet en-dags samlet løs- eller 
bandhundprøve. 
 



- NEKF tildeler ungdomsmesterskap etter søknad fra områdeklubber. 
 
- NEKF bevilger tilskudd hvert arrangement og sørger for diplomer. 
 

- Premiering for øvrig er arrangørklubbens ansvar. 

- Prøven gjennomføres etter NKKs jaktprøveregler for løs- og bandhund. 
 
- Overskudd tilfaller arrangør klubben og eventuelt underskudd dekkes av arrangør klubben. 

- Arrangøren skal sende premieliste og annet stoff til «Elghunden» og til webredaktøren sna-
rest etter arrangementet- og senest innen 4 uker. 

- Hver områdeklubb skal stille med dommer. Unntak er hvis en områdeklubb ikke sender deltager. 
 
- Hver enkelt områdeklubb betaler selv reise, opphold og påmelding for deltager, samt reise og 
opphold for dommer. 
 
- Forbundets jaktkomite oppnevner NKK representant. 
 
 
Uttaksregler for ungdomsmesterskap løshund og bandhund: 
 
- Ungdom som er medlem av en områdeklubb kan delta i ungdomsmesterskap for løshund eller 
bandhund. Ungdom kan delta i ungdomsmesterskap fra 16 år og ut det året de fyller 24 år.  
 
- Påmeldt hund skal være norskregistrert og ha norsk eier, den må være jaktprøvepremiert for den 
gjeldende prøve art, det være seg som løshund eller bandhund. Hund/fører skal ha en relevant/nær 
tilknytning til hverandre. 
 
- Hver områdeklubb kan stille med 1 hund. Tittelforsvarer kommer i tillegg.  
 
- Det bør meldes på minimum 1 stk. reserveekvipasje. 
 
- Dersom det er flere påmeldte hunder bør følgende prioriteringer følges: 
 
Innen hvert kriteria skal ungdom som var medlem pr 30/6 det foregående år prioriteres. 
 
1. Hundefører med egen jaktpremiert hund 
2. Hundefører som har ført den aktuelle hunden til premiering. 
3. Om det er likhet innen prioriteringene bør uttaket skje ved loddtrekning. 
4. Hundefører som har deltatt i UM før kan stille, men kommer sist på prioritering. 
 
- Hvis en områdeklubb ikke stiller med hund, kan denne ikke erstattes med reserver fra en annen 
klubb, men arrangør kan ta inn flere deltakere etter loddtrekning på reservehundene for å oppnå 
minimum 15 hunder total deltakelse. 
 
Rangering av hunder under arrangementet: 
 
- Rangering av hunder hvis flere hunder har samme premiegrad og poengsum: 
Løshund; Yngste deltager rangeres først. 
Bandhund; Yngste deltager rangeres først. 

 

 



Vedtak: 

Uttaksreglene for ungdomsmesterskap enstemmig vedtatt slik de foreligger.  

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.32.20 Støtte til DNA prosjektet på Ulv - Magnar Nordsveen 

 

Saksutredning: 

Det er en gjeng av oss som har dratt i gang en undersøkelse av ulvens opphav i Norge/Sverige. Hvor-
for gjør vi dette.?  
Det har seg slik at vi gjennom svært mange år nå har fått høre at vår nye ulv har vandret inn fra Russ-
land på sine egne bein fra de fremste forskerens i Norge. Er dette sant, hvor kommer disse individene 
fra????  Nye individer dukker stadig opp og er svært nærgående, dette er ikke normalt etter vår me-
ning. Folk som opplever dette føler seg utrygge for ungene sine, samt sine husdyr. Svært mange jakt-
hunder er tatt de siste årene. 
Dette holder nå på å bli en sannhet for mange, kanskje særlig opp mot forvaltningen inne på Stor-
tinget. 
Gjennom Telemark Bonde og Småbrukerlag har noen av oss dratt i gang en egen DNA undersøkelse. 
Prøver av allerede kjente individer som ligger inne i Rovbasen blir innhentet og sendt over til For Geni 
Tyskland for testing.  
Vi har til nå fått testet mange prøver, dette viser det vi har hevdet i mange år. Våres nye ULV har inn-
blanding av forskjellige hundedyr.   
Men dette koster tid og penger. Hver prøve koster ca kr 1200.- videre så må vi ha hjelp fra fagfolk for 
å systematisere alle prøvene vi får testet. Hva dette vil koste er noe usikkert. 
Pr i dag har vi 40 prøver inne til testing. 
Håper at dere som driver med jakthunder ønsker og støtte oss med midler. Skal vi klare å få snudd 
denne uheldige utvikling hos våres folkevalgte så trenger vi fakta på bordet. Det får vi kun gjennom 
DNA analyser.  
Ser den siste tiden at vår Miljøvernminister går knallhardt ut og kaller det vi driver med som løgn og 
konspirasjons tanker. Vi tror nok han må bite dette i seg etter hvert, for våres prøver viser noe helt 
annet enn de prøver å få folk til å tru. 
Jakthundmiljøer rundt om i Norge bør nå se sin mulighet til å få frem fakta rundt den nye ulven. Vi 
tror tiden holder på å renne fra oss i denne så viktige sak. Hva skal vi jakte på om noen år hvis dette 
skal få fortsette. Man ser det nå svært godt der den nye ulven har fått etablert seg, her blir det ikke 
noe mer å jakte på. En ulveflokk tar årlig mellom 120 til 140 elger, samt annet vilt. Rådyr er det første 
som blir borte. Dette har jeg selv sett med egne øyner gjennom min jobb i Hedmark for SNO. 
Håper dere ser nytte med det arbeidet vi gjør med dette, og at dere vil være med på en støtte til 
dette formål. 
Det vil publisere en rapport om de funn vi finner, men dette vil ta litt tid. Det må være korrekt og 
holdbart. 
Håper også at dere vil oppfordre andre hunde klubber til å støtte dette. 



Det er opprettet en konto av Hedemark Bonde og Småbrukerlag som kan brukes, penger som kom-
mer inn vil gå til DNA prosjektet  
Konto: 1885.18.64489 
Vipps: 590495 
Mvh 
DNA prosjektet  
V/ Magnar Nordsveen. 
 

 

Vedtak: 

Enkeltperson som har sendt inn saken. Etter NEKF lover kan/skal forbundsstyret ikke 

behandle saker innkommet av enkeltpersoner.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.33.20 Avlysning RS 2020 

 

Forbundsstyret mottok mail/brev fra RS Ordførere og lov- og Kontrollkomiteen den 19.03.2020, der 

LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020. 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt styre (FS) henvendte seg til RS-ordfører og Lov- og 
kontrollkomiteen (LKK) for at vi skulle se på mulighetene for avholdelse av RS 2020. FS har ikke vært 
delaktig i den videre prosessen. 
 
Med bakgrunn i Korona-viruset som sprer seg rundt i Norge og med de anbefalinger og direktiver 
som kommer fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen, er det ikke mulig å avholde NEKF sitt RS 
28.04.2020. Folkehelseinstituttet signaliserer at toppen av pandemien kan bli i juni 2020. 
 
Vi har dermed 2 alternativer; å utsette eller avlyse RS 2020.  
 
Det vises til NEKFs lover: 
§ 3-3: Representantskapsmøtet skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel, og  
§ 3-1: NEKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet, og det avholdes hvert år innen 31.05 på 
sted og tid som fastsettes av FS og innkalles av RS-ordfører. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan 
tidsfristen fravikes. 
 
Dette betyr at senest 3. april 2020 må det varsles om sted og tid for avholdelse av RS 2020, hvis 30. 
mai 2020 velges som møtedato. 
  
Slik som situasjonen nå er i Norge, er det ingen som kan garantere at vi får hotell og møterom 
30.05.2020. FS har allerede utsatt kompetansehevelse prøveledelse. Kostnaden for dette beløper seg 
til ca. kr 55 000. Videre må Forbundet også betale noe for utsettelse/avlysning av RS til hotellet. Hvis 



vi velger 30.05.2020 som ny dato for RS, kan vi risikere å betale her også. Kostnaden totalt for RS er 
ca. kr 230 000, og hva som må betales her er pr d.d. ukjent. Dette betyr økonomisk både for 
Forbundet og områdeklubbene store utgifter og dermed risiko forbundet med dette. NKKs 
Hovedstyre sendte 18.03.20 e-post med følgende vedtak: Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og 
forbund utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs 
økonomiske situasjon. 
 
Slik situasjonen er forventet å utvikle seg fremover, er trolig første mulighet for å avholde RS 2020 i 
slutten av august eller begynnelsen av september. Dette vil si at vi ikke har et operativt FS før 
oktober/november 2020.  
Andre organisasjoner og foreninger avlyser eller flytter sine planlagte årsmøter eller arrangementer 
til 2021. 
 
Det er kommet forslag om å avholde årets RS på digital plattform. Det vises til NEKFs lover § 3-2; 
Møte og stemmerett: Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Slik LKK 
og RS-ordfører tolker dette ser vi det som vanskelig å gjennomføre skriftlig valg ved digital plattform, 
og fraråder derfor dette. 
  
Vedr. championatregler vises det til sak 11.3.15 hvor disse vedtas for 5 år og er lukket for revidering 
frem til RS 2020. Imidlertid ble det på RS 2016 vedtatt sak 11.3.16 og 11.4.16 med virkning fra 
01.01.17 Dette betyr at championatsregler skal behandles på RS 2021, jf. vedtaket om låsing av 
reglene i en periode på 5 år. 
 
I følge tidligere vedtak skulle jaktprøvereglene vært oppe til behandling på RS 2020. FS har bedt om 
ett års utsettelse, slik at Norge kommer på linje med Finland og Sverige mht. revidering. Én klubb har 
fremmet sak om å støtte FS på dette. Ingen har kommet med noen formelle motkrav, men dette 
kunne jo ha kommet opp under debatten. Slik vi ser det er det fornuftig å vente med dette til neste 
års RS. 
 
LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020. 
Dette medfører følgende: 
 
FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS-mappen for RS 2020 sendes ut, uten innstilling til vedtak i 
sakene. Komiteenes uttalelse legges ved sakene. Regnskap skal revideres på vanlig måte og sendes 
sammen med RS-mappen. Forslag til budsjett utarbeides og sendes ut som nevnt tidligere. Valglister 
med forslag til valg legges ved uten valgkomiteens innstilling. Alle innkommende forslag til årets RS 
2020 tas opp igjen på RS 2021 og behandles på lik linje med forslag til RS 2021. Dette gjelder også 
mht. forslag til valg. Årsrapporter, regnskap, revisors beretning og budsjett behandles for 2020 og 
2021 samlet. Alle tillitspersoner beholder sine tillitsverv inntil RS 2021. 
 
Med hilsen  
RS-ordfører og Lov- og kontrollkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret behandlet ved tlf.møte den 12.03.2020 en sak på RS 2020 

Saksutredning: 

På bakgrunn av mottatt informasjon fra NKK og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og de 

tiltak som er iverksatt og forventes iverksatt, er det lite trolig at RS 2020 kan avholdes 

25.04.2020. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ser seg nødvendig å henvende seg til RS Ordfører og Lov- og 

Kontrollkomiteen for avgjørelse angående RS 2020   

 

Forbundsstyret mottok mail/brev fra RS Ordførere og lov- og Kontrollkomiteen den 

19.03.2020, der LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020. 

Forbundsstyret tar saken til orientering, og stiller seg bak de vurderinger som er tatt av Lov- 

og Kontrollkomiteen og RS ordførere om å avlyse RS 2020. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.34.20 Eventuelt  

 

• Elghunden 2/20 

Slik situasjonen er i dag, vil det være store muligheter for at det vil komme inn lite stoff fra våre 

områdeklubber til Elghunden 2-20. Forbundsstyret bes av forbundssekretæren om hjelp til å 

finne personer som sender inn stoff til Elghunden 2-20.  

 

• Situasjonen NKK pga Coronapandemi  

Det kan oppstå en økonomisk vanskelig situasjon pga Coronapandemien, hvis ikke situasjonen 

endres i løpet av sommeren. 

Forbundsstyret følger opp situasjoenen.     

 

• Vasking av adresselister for Elghunden 



Fått tilbud fra Bring om vasking av adresselister til 5800 + moms. Dem må få våre lister med 

fødselsdato og telefonnummer. Det vil fortsatt ikke bli endret på Min side på NKK. Denne 

utgiften vil komme ved hver utsending av Elghunden.  

 

• Dispensasjon angående utstillingskrav for å delta på prøve:  
Det ble søkt NKK (NJK) i all hast, da vi hadde liten tid før møte i NJK.  

 
Til  
NKKs Jakthundkomite        Rendalen 27.mars 
2020  
 
         Dispensasjonssøknad – Regler for jaktprøver for elghunder tilsluttet NEKF  
 
Som vi alle er kjent med har koronaviruset satt begrensinger for hvorledes vi skal opptre i det of-
fentlige rom i uoverskuelig framtid. Hva det innebærer på kort og lang sikt er i det uvisse. NKK 
følger/innfører alle råd fra FHI og NEKF gir sin fulle tilslutning. 
 
NEKF ser at dette vil by på noen utfordringer når det gjelder våre aktiviteter og vi må nå innse at 
alle hundeutstillinger våren 2020 vil bli/er avlyst. Forhåpentligvis kan vi ta opp noen aktiviteter 
utover høsten 2020 og det er vårt håp at jaktprøver vil kunne være en del av dette.  
 
Utfordring med henvisning til §3.2 Gjennomføring av prøven i vårt jaktprøvereglement:  
 
• Hunder under 15 måneder kan starte på 1- dags prøve uten premiering på utstilling. For at jakt-
prøven skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling.  
 
NEKF ser med bekymring på at deler av ett helt års valpeproduksjon fra 2019 med denne regelen 
vil bli ekskludert fra å delta på jaktprøver for sesongen 2020/2021. Resultatet vil være negativt 
da vi ikke får dokumentert bruksegenskapene til en ung generasjon jakthunder. 
  
NEKF anser det som særs viktig at hunder som viser gode egenskaper tidlig skal få dette doku-
mentert gjennom jaktprøver slik at vi kan bygge videre på dette i vårt avlsarbeid.  
 
NEKF vil med dette søke NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøveregle-
ment slik at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet 
til oppnådd premiegrad på utstilling er oppnådd for hunder under 24 mnd.  
 
Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet til oppnådd premiering på utstilling skal 
ikke få stambokført noen tittel før hunden er stilt på et senere tidspunkt.  
 
Slik vi ser det er dette en smidig ordning og vi mister ikke en hel jaktprøvesesong for disse hun-
dene.  
 
Dette er en sak som har stort fokus i vårt miljø og vi henstiller NJK til å behandle denne dispensa-
sjonssøknaden allerede i NJK møte den 31.mars 2020. Neste møte i NJK er berammet til 23. juni 
og det opplever vi til å være for sent med tanke på å skape ro i rekkene.  
 
Imøteser deres positive tilbakemelding!  
 
Med vennlig hilsen  
Norske Elghundklubbers Forbund 



 
NJK har gitt disp. iht søknad for prøvesesongen 2020/2021  

• E-læringskurs jaktprøver.  
Forbundsstyret v/leder mottok telefon fra NKK, med spørsmål om å lage to e-læringskurs fra 
NEKF. Kontakt med lederne i fagkomiteer ble umiddelbart tatt, da frist for levering før 1 april. 
Utgangspunktet for e-læringskursene er «ny» på jaktprøve. Kurset skal ha fokus på prøvereg-
ler m.m.  
Kjell Arild Haugen tok oppdraget for løshund, Kolbjørn Thun ba om at Magnar Nordsveen og 
Ånund Vaa tok for bandhund.  
Kursmateriellet ble levert søndagskveld, og oversendt NKK. 
E-læringskurs er en betalingstjeneste, dette for å hjelpe NKK litt på økonomi.  

 


