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                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teammøte 

Dato:   11.01.2021 

Tid:   Kl. 18.00 – 22.00  

Faste medlemmer som møtte: 

Endre A. Stakkerud Leder 

Arve Olav Sæter        Nestleder 
Camilla H Repshus Styremedlem 

Leif Einar Olsen Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem   

Jon Erling Skåtan 1. varamedlem  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

Andre inviterte som møtte: 
 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.19.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.20.21 Møtehonorar 

FS.sak.21.21 Økonomirapport pr. 31.12.2020 

FS.sak.22.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering jaktprøveregler - Løs 

FS.sak.23.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering Jaktprøveregler – Band 

FS.sak.24.21 Utstillingschampionat 3*CK 

FS.sak.25.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Unghundchampionat jakt 

FS.sak.26.21 Sædlagringsprosjektet norske elghundraser 

FS.sak.27.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Endringer i krav for avlshunder for NEG  
 

 

Rendalen 11.01.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.19.21 Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll 

 

Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll 

 

Saksutredning: 

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

vært initiert av forbundsleder. 

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.20.21 Møtehonorar 

 

Saksutredning: 

Godtgjørelse for styremøter er pr dags kr 1.500, - uansett lengde på møtene. Slik situasjonen 

har vært i 2021 har det vært mange møter avviklet på Teams. Det gjør at noen styremøter er 

forholdsvis begrenset i tid. På det grunnlag foreslår forbundsstyret at godtgjørelsen bør 

reguleres etter hvor mange timer møtene varer. Forbundsstyret har sendt en henvendelse til 

valgkomiteen om å se på en ordning gradert møtehonorar. Det kan virke urimelig at korte 

Teams-møte skal godtgjøres med full sats på kr 1 500,-. Forbundsstyret vil derfor i perioden 

frem til RS 2021 praktiser en gradert møtesats slik at møter under 4 timer honoreres med halv 

sats. Det er også noe usikkert hvilke møter som berettiger møtehonorar ut fra vedtaket for 

møtehonorar på RS 2020. 

 

Vedtak 

Fram til RS 2021 vil forbundsstyret derfor bare praktisere møtehonorar kun for styremøter 

med gradert møtesats etter følgende regel: 

Styrehonoraret vil fra 01.01.2021 og fram til RS 2021 godtgjøres med: 

Inntil 4 timer kr. 750,- 

Over 4 timer kr 1.500, - 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.21.21 Økonomirapport pr. 31.12.2020 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 31.12.2020 ligger vedlagt.  

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Det stilles spørsmål ved posten Leie av datautstyr på hva det er. Leder tar kontakt med 

regnskapskontoret for å forhøre seg hva som inngår i under denne posten. Det samme gjelder 

postene premier, diplomer etc., samt gaver ikke fradragsberettiget. 

 

Det er en forholdsvis høy kostnad for føring av regnskap kr 60.000, -,  

 

Forbundsstyret har ved flere anledninger drøftet regnskapsførselen og om man muligens bør 

skifte regnskapskontor til et kontor som ligger fysisk nærmere forbundssekretærens 

kontorplass. Forbundsstyret er av den oppfatning at dagens kontoplan oppfyller kravene til å 

ha en god økonomisk oversikt og kontroll, men at det må splittes noe mer på enkelt konti. 

 

Forbundsstyret bruker tiden fram til RS 2021 på hvordan regnskapet føres og om det eventuelt 

skal tilføye eller endring av kontoplan, da særlig postene for reiseutgifter og 

møtegodtgjørelse.  

 

Leder begynner å jobbe med budsjett 2021 og fremlegger dette på styremøte i februar. For 

senere år vil det være ønskelig at 1.utkast til budsjett legges fram for kommentarer på 

ledermøte i januar. Det bør også sees på om det kan være en mulighet å legge fram budsjett 

for 2 år på RS 

 

Vedtak 

Økonomirapport per 31.12.2021 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 av 10 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.22.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering jaktprøveregler - Løs 

 

Saksutredning: 

Løshundkomiteen fikk i oppdrag fra forbundsstyret å revidere jaktprøvereglene. 

Løshundkomiteen samt avlsutvalgene ble invitert til arbeidsmøte for revidering av 

jaktprøveregler på Garder Kurs- og Konferansesenter fredag 15.11.2019 og lørdag 

16.11.2019. I etterkant av dette ble jaktprøvereglene sendt ut på en 1. høringsrunde til 

områdeklubber. Komiteene gikk igjennom innkomne forslag til endringer og reglementet ble 

sent ut på en 2. høring. 

Løshundkomiteen utarbeidet en innstilling til RS-sak om revidering av jaktprøveregler – 

generell. 

Forbundsstyret gjennomarbeidet forslaget på revidering av jaktprøvereglene for løshund fra 

løshundkomiteen. 

 

Vedtak: 

Fremlagt forslag på revidering av jaktprøvereglene med endringer ble enstemmig vedtatt og 

sendes ut til områdeklubbene innen tidsfristen 14.01.2021 for saker som skal behandles på RS 

2021. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.23.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Revidering jaktprøveregler - Band 

 

Saksutredning: 

Bandhundkomiteen fikk i oppdrag fra forbundsstyret å revidere jaktprøvereglene. 

Bandhundkomiteen samt avlsutvalgene ble invitert til arbeidsmøte for revidering av 

jaktprøveregler på Garder Kurs- og Konferansesenter fredag 15.11.2019 og lørdag 

16.11.2019. I etterkant av dette ble jaktprøvereglene sendt ut på en 1. høringsrunde til 

områdeklubber. Komiteene gikk igjennom innkomne forslag til endringer og reglementet ble 

sent ut på en 2. høring. 
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Bandhundkomiteen utarbeidet en innstilling til RS-sak om revidering av jaktprøveregler – 

generell.  

Forbundsstyret gjennomarbeidet forslaget på revidering av jaktprøvereglene for bandhund fra 

bandhundkomiteen  

 

Vedtak: 

Fremlagt forslag på revidering av jaktprøvereglene med endringer ble enstemmig vedtatt og 

sendes ut til områdeklubbene innen tidsfristen 14.01.2021 for saker som skal behandles på RS 

2021 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.24.21 Utstillingschampionat 3*CK 

 

Saksutredning: 

NEKF RS2016 vedtok mot 1 stemme å søke NKK om 3xCK som grunnlag for NUCH i stedet 

for 3XCERT, ref. RS.sak.11.10.16. Dette falt på NKK sitt RS 2016 og må derfor fremmes 

som ny sak. Det er anledning til å gjøre dette nå da championatreglene i 2016 ble låst for 

endring i 5 år. 

Oslo-området Elghundklubb og Aust-Agder Elghundklubb fremmet uavhengig av hverandre 

dette på nytt for NEKF til RS 2020, ref. RS.sak.10.8.2.20 og RS.sak.10.8.3.20, med litt ulik 

ordlyd, men med intensjon om å få vedtak fra 2016 iverksatt. Begge saker ble vedtatt. 

På denne bakgrunn er ikke dette en sak for RS 2021 da saken ble vedtatt i 2020 og det 

gjenstår for NEKF å fremme denne for NKK slik at den kan behandles ved første anledning.  

Nedenstående foreslås derfor fremmet for NKK som NEKF`s søknad om endring av reglene 

for NUCH. 

Vedtak: 

NEKF søker NKK om å implementere følgende endringer i kravet til Norsk 

Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder i Norsk Kennel Klubb sine 

championatregler kapittel 2.1 som grunnlag for tittelen NUCH:  

For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan 

raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:  
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c) Tre ganger championatkvalitet (CK) i brukshundklasse (BK) på utstilling i Norge 

tatt for tre forskjellige dommere. Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 måne-

der eller senere.  

d) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk Ut-

stillingschampion med ett CK i brukshundklasse (BK) oppnådd på utstilling i 

Norge. Dersom CK oppnås før fylte 24 mnd. må hunden oppnå ytterligere ett CK i 

brukshundklasse (BK) i Norden ved fylte 24 måneder eller senere, og ha oppnådd 

eventuelle tilleggskrav for rasen.  

Det går frem av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. punkt c) 

og d) over. 

Dette sendes sammen med anmodning om endring av jaktprøveregler løs og band til NKKs 

RS 2021, med gjeldene fra 2022. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.25.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Unghundchampionat - Jakt 

 

Saksutredning: 

Tidligere RS-sak 11.9.15 «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT» 

Aust- Agder Elghundklubb (AAEHK) fremmet følgende forslag til vedtak på RS 2015 under 

sak 11.9.15: 

  

Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøver ønsker AAEHK at For-

bundsstyret utarbeider et forslag til et «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT». Alternativt 

kan andre tiltak som kan gi tilsvarende effekt vurderes. 

AAEHK mener at et slikt tiltak kan ha positiv effekt ved at snittalderes på aktuelle avlshunder 

kan/vil gå ned. Dette vil gi en positiv innvirkning på generasjonsintervallene og som igjen vil 

gi raskere fremgang inne vår hundeavl. 

 

FS får i oppgave å utforme et forslag på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og forslag 

fremlegges for RS 2016 for endelig avgjørelse 

 

Følgende vedtak ble fattet på RS 2015:  

Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret om å vurdere innhold og intensjon i forslaget fra 

Aust-Agder Elghundklubb og resultatet av denne vurderingen legges frem for RS 2016. Dette 

ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak 

Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – Jakt, uten innstilling til vedtak 

for RS 2021. Jon Erling Skåtan utarbeider innstillingen til RS-SAK, som sendes ut til 

områdeklubbene innen tidsfristen 14.01.2021 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.26.21 Sædlagringsprosjektet norske raser 

 

Saksutredning: 

Forbundsleder mottok følgende fra Avlsutvalget for NEG (AU NEG) vedrørende 

sædlagringsprosjektet norske raser: 

«Avlsutvalget for NEG ber FS vurdere om vi kan starte arbeidet med tapping og bevaring av 

genmateriale NEG.  

Vi har flere hunder på lista vår som begynner å dra på alderen, og det ville vært fint å få tap-

pet dem før det er for sent.  Vi ser det som viktig å ta vare på friske gener fra hunder som fø-

rer verdifulle linjer avlsmessig. Vi tenker her spesielt på hunder som kan bidra til genetisk 

bredde, men også hunder som har gjort det godt i avl (helse, jakt og eksteriør). 

NEG har flere hunder fra på Østlandsområdet, i forholdsvis kort avstand fra Repro-

Hund/Sædbanken m/Ragnar Thomassen. 

Det er allerede utarbeidet kontraktformular og en oppstart kan gjennomføres raskt.  

Håper vi kan få til en start på dette arbeidet ila vårsesongen 2021. 

Med hilsen AU NEG» 

Den 18.11.2020 18.53, skrev Camilla Hartz Repshus følgende svar til AU NEG på vegne av 

forbundsstyret i NEHK: 

«Sendte mail med forespørsel for 14 dager siden - svar fra NKK uteblir. Se limt inn tekst fra 

forrige mail under. Ønsker at denne mailen sendes til rette vedkommende 

Setter nå NEKF leder på kopi, samt leder for avlsutvalg.» 

«Norske Elghundklubbers Forbund var i kontakt med NKK i 2018 ang 

sædlagringsprosjektet for norske hunderaser (Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort). 
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Det har nå vært stille lenge - NEKF etterspurte i møte tidligere hvor tapping kunne foregå 

geografisk, men kan ikke se at vi har fått noe svar. Begge avslutvalg har lister over potensielle 

hannhunder klare - og har avventet videre initiativ fra NKK. 

Hvem jobber med denne saken / er kontaktperson for dette hos NKK?  

NEKF og deres avlsutvalg ønsker å få i gang arbeidet med prosjektet igjen, da Norsk Elghund 

Grå og Norsk Elghund Sort er norske raser - hvor det er viktig å ha tilgang på genetisk 

materiale i fremtiden.» 

Forbundsstyret ved Camilla H Repshus har vært i telefonisk og mailkontakt med 

administrerende direktør i NKK hvor det bes om at arbeidet med prosjektet sette i gang igjen.  

AU NEG vil få tilbakemelding så snart forbundsstyret mottar svar fra NKK 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret følger opp saken ovenfor NKK og ber om at arbeidet med prosjektet sette i 

gang igjen.  AU NEG gis en tilbakemelding så snart forbundsstyret mottar svar fra NKK 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.27.21 RS-SAK 2021 fra forbundsstyret: Endringer i krav for avlshunder for NEG  

 

Saksutredning: 

Registreringsnekt for valper for å sikre lav slektskapsindeks og genetisk mangfold hos 

Norsk Elghund grå i Norge. 

I 2015 ble det vedtatt på RS å søke NKK om registreringsnekt for mer enn 150 valper etter en 

hannhund av Norsk elghund grå (NEG). Dette ble vedtatt i NKK og etter dette har 150 valper 

vært det antallet valper som det har vært mulig å registrere i Norge etter en hanhund av NEG. 

Grunnlaget for avlsstrategien for rasen er fastlagt i dokumentet som beskriver rasespesifikk 

avlsstrategi (RAS). Denne ble vedtatt for 5 år av NKK i 2015. Og skal dermed revideres i 

2021. Under avsnittet som omhandler overordnet mål for rasen står det i RAS:  

Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med god 

helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå (NEG) i 

Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen og unngå «matadoravl». 
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En slik nødvendig begrensning i bruken av enkeltindivider i avlen, er for å unngå negative 

effekter av innavl og opprettholde genetisk variasjon. Begge disse faktorene er fundamentale 

grunnforutsetninger for å kunne opprettholde en sunn populasjon og drive målrettet avl på 

jaktegenskaper og eksteriør.    

Nedenfor står registeringstallene for NEG fra 2010 til 2020 satt opp som graf i et diagram og 

de eksakte tall er satt opp i tabell under. 

 

 

Antall registrerte NEG pr. år. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall 958 976 980 904 890 870 941 787 767 743 811 

 

I de fem årene fra 2016 til 2020 er det registrert 4049 individer av NEG i Norge.  

Beregningen av det anbefalte maksimale antall valper etter en hanhund baserer seg på den 

avlsfaglige anbefaling som sier at hos tallmessige store raser skal grensen for avkom fra ett 

individ være helt ned mot 2% av antall individer, summert av de siste fem årskull. (Fra NKKs 

avlsstrategi) 

Beregningen som gir oss det maksimale antallet av et individ blir da: 

4049 individer x 2 % = 80,98 individer 

Det høyeste antall valper som faglig kan tilrådes etter en hanhund ut fra dagens populasjon og 

beregnet ut fra «2 % regelen» er altså 80 valper. 

Men det er ytterligere faktorer som bør legges til grunn når en vurderer dette. 
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Dette er  

- trenden i antall årlige registreringer 

- den effektive populasjonsstørrelsen  

- den faktiske genetiske variasjonen i populasjonen 

 

Trenden i tallet av årlige registreringer har vært nedadgående i perioden. Om dette fortsetter, 

vil en ganske raskt være i en situasjon hvor en må redusere ytterligere på maksimalt antall 

valper etter et individ. 

Den effektive populasjonsstørrelsen er bestemt av hvor mange individer, av begge kjønn, som 

bidrar i valpeproduksjonen. Det er mulig å beregne hvor mange individer av begge kjønn 

dette må være for å opprettholde det genetiske mangfoldet i en bestand med et kjent antall 

individer. 

Den faktiske genetiske variasjonen i populasjonen, og utviklingen av denne over tid, vil 

avgjøre hvor sterke virkemidler en må ta i bruk, og hvor raskt dette må gjøres for å 

opprettholde den genetiske variasjonen. 

FS ved sine avlsutvalg vil derfor fremskaffe oppdaterte data om den effektive 

populasjonsstørrelsen og genetisk variasjon for begge de norske rasene. Dette er helt sentrale 

data i forvaltningen av en hundepopulasjon og dermed sentrale også ved revidering av RAS 

dokumentene som nå er igangsatt. Når disse data foreligger, vil en gjøre vurderinger i forhold 

til hvilke ytterligere avlsmessig virkemidler som er nødvendige i forvaltningen av de norske 

rasene. 

Vedtak:  

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag om endringer i krav for avlshunder for NEG fra 

Avlsutvalget NEG, med de endringer og tilføyelser som kom frem på møtet. Endringer i krav 

for avlshunder for NEG sendes til områdeklubbene til behandling innen tidsfristen 

14.01.2021, som representantskapsmøtesak fra forbundsstyret.  

 


