
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Scandic Elgstua og Teamsmøte 

Dato:   18. og 19.03.2021 

Tid:   Kl. 14.00 – 19.45 og 09.00-16.20 

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder  Deltok på Teams fra kl. 16.30 torsdag og fredag  

Arve Olav Sæter         Nestleder.  Deltok på Teams 
Camilla H Repshus Styremedlem 

Leif Einar Olsen Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem   

Jon Erling Skåtan 1. vara   Deltok på Teams 

 

 

Andre inviterte som møtte: 

RS Ordfører Ivar Horrigmo   Deltok på Teams fredag 

Ole A Løite LKK   Deltok fredag    

 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.1.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.2.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.3.21 Økonomirapport pr. 28.02.2021 

FS.sak.129.20 Oppnevning av Aninova utvalg 

FS.sak.33.21 Overordnet avls-strategi for NEKF 

FS.sak.34.21 Instruks for avlsutvalgene NEKF 

FS.sak.37.21 Uttaksregler NM 

FS.sak.47.21 Årsmelding NEKF 

FS.sak.48.21 RS Saker 2021 

FS.sak.39.21 Budsjett 

FS.sak.49.21 Gjennomføring av RS 2021 

FS.sak.50.21 Finsk Jaktchampionat Bandhund 

FS.sak.51.21 Tildeling Hedersprisen årets oppdretter 2020 

FS.sak.52.21 FS sak 16.19 Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden  

FS.sak.53.21 U.OFF 

FS.sak.54.21 Bruk av reserveliste for NM Bandhund 2021 

FS.sak.55.21 Eventuelt 
 

Elverum 19.03.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 1.21 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. 

 

Styreprotokoll fra styremøtet 17.02.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 

 

Da både forbundsleder og nestleder måtte delta på Teams ble Eivind Haugseth utpekt som 

møteleder. 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 17.02.2021 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.2.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

Felles oppfatning på bemanning av styringsgrupper og utvalg foreligger. Møte 

innkalles av ansvarlige for arbeidsgruppene i nærmeste framtid. 

I Sverige er prøvereglene behandlet på årsmøtene i områdeklubbene og skal vedtas på 

SÄKs årsmøte.  

 

• Evaluering registreringsprogrammet for jaktprøver  

FS sendte ut mail til områdeklubbene med svarfrist 15.03.2021 for evaluering av 

programmet.  

Det er berammet møte mandag 22.03.2021. Utvalget vil gjennomgå og kategorisere 

innkomne forlag og utarbeide en prioritert liste som oversendes NKK for endringer.  

 



• Skriftlig låneavtale mellom NKK og NEKF – registreringsprogram jaktprøver 

Det er inngått en skriftlig låneavtale med tilbakebetalingsfrist innen utgangen 2022. 

 

• Statistikk etter prøvesesongen 2020 løshund 

Kjell Arild Haugen har oversendt statistikk etter prøvesesongen. Denne statistikken 

krever noen kommentarer for å få lik forståelse for dataene. Statistikken viser en 

oversikt over prøveaktiviteten for løshund i prøvesesongen 2020.  

Ved en eventuell publisering må det være kommentarer som underbygger hensikten 

med statistikkene.  

Skåtan utarbeid et forslag som legges fram for FS for tilbakemeldinger. Dette vil være 

en løpende informasjon som publiseres etter godkjenning fra FS 

 

• Dialogmøte 02.03.2021 – Innspill NKK RS fra JD/FKF 

JD har hatt to dialogmøter med NKK angående NKKs RS angående eierskap til data. 

Det arbeides med lovverket i NKK, hvor NEKF skal ha eierforhold til egne data samt 

gjenkjøp til kostpris ved en eventuell konkurs hos NKK.  

Forslag til NKK RS økning av grunnkontingent til 500 kr. Det er i dialogmøte 

diskutert om dette skal være en engangsavgift. Dette som en redningsaksjon til NKK 

og ikke en permanent økning av grunnkontingent.  

 

• Utdeling av Tracker peilere. 

Utsending til områdeklubber som ikke har fått for 2020, dette gjelder 8 

områdeklubber. Disse er hos Tracker forhandlere Rune Viken. 

 

 

 
 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.3.21 Økonomirapport pr. 28.02.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 28.02.2021 ligger vedlagt. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Leie datasystemer – dropbox 

Kurs /opplæring – kr 13.125, - Administrasjonskostnader Hitta Älghund – Feilført. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 28.02.2021 tas til orientering. 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.129.20 Oppnevnelse av utvalg for å utrede bruk av Aninova avlsprogram 

 

Saksutredning: 

Det ble sendt mail til avlsutvalgene og områdeklubbene med oppfordring til å komme med 

forslag på kandidater til utvalget. Svarfristen ble satt til 15.03.2021.  

Det er kommet inn to forslag til kandidater til utvalget og det er fra to av våre utvalg. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Hvordan bør et slik utvalg bemannes. 

En fra styre, en med formell kompetanse, AU NEG og AU NES  

 

Forslag til person med formell kompetanse Odd Vangen, pensjonert professor NMBU, 

forespørres av Leder 

AU NES: Camilla H Repshus 

AU NEG: Harald Bredesen  

FS: Eivind Haugseth representerer oppdragsgiver og koordinator 

 

Løsningen må være realiserbar 

Aninova må ha samarbeidspartner i Norden, for å få tilgang til alle dataene fra de nordiske 

landene. 

Det må samarbeides med NKK, hvordan en skal få det til og kostanden ved dette. 

 

Mandatet for utvalget utarbeides av FS ved leder 

 

 

Vedtak: 

Aninova utvalget består av: 

FS: Eivind Haugseth representerer oppdragsgiver og koordinator 

AU NES: Camilla H Repshus 

AU NEG: Harald Bredesen  

Odd Vangen, pensjonert professor NMBU, forespørres av Leder. 

Mandatet for utvalget utarbeidet av FS av Leder og vedtas på første styremøte etter RS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.33.21 Overordnet avlsstrategi for NEKF 

 

Saksutredning: 

NEKF ønsker å få vedtatt en overordnet raseuavhengig avlsstrategi som grunnlag for det 

rasespesifikke avlsarbeidet. Strategi må være forankret i NKK sitt avlsarbeid. 

Det vurderes som viktig for utvalgene har noe å støtte seg på med forankring til FS. 

FS nedsetter et utvalg som starter arbeidet med overordnet avlsstrategi og instruks for 

avlsutvalgene. Avlsutvalgene vil bli involvert.  

 

Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Eivind Haugseth utarbeidet et utkast til overordnet 

avlsstrategi med tidsplan framlagt på møtet.  

Utvalget ønsker mere tid for å gjennomarbeide tilbakemeldinger og utarbeide overordnet 

avlsstrategi for NEKF.  

En strategi skal ikke være konkret men forfekte en retning hvordan arbeidet skal gjøres og 

være så abstrakt at den gjelder uansett rase og frem i tid. Det er avlsutvalgene som skal ha de 

konkrete avlsstrategier for sine raser.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes da utvalget trenger mer tid for å gjennomarbeide tilbakemeldinger og utarbeide 

overordnet avlsstrategi for NEKF. Saken legges fram på første styremøte etter RS. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.34.21 Instruks for avlsutvalgene NEKF 

 

Saksutredning: 

AUNEG og AUNES har sett på dagens avlsinstruks. Denne oppfattes som svært omfattende 

og er moden for revidering. AUNEG og AUNES har startet arbeidet med innspill til en 

revidert avlsinstruks. Denne har vi sendt ut til de andre avlsutvalgene uten å ha fått respons.  

Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Eivind Haugseth utarbeider et utkast til instruks for 

avlsutvalgene i NEKF med tidsplan. 



 

Vedtak:  

Saken utsettes da utvalget trenger mer tid for å gjennomarbeide tilbakemeldinger og utarbeide 

overordnet avlsstrategi for NEKF. Saken legges fram på første styremøte etter RS. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.18.21 Uttaksregler NM (37.21) 

 

Saksutredning: 

Utvalg består av Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Arve Olav Sæter. 

 

Utvalget gjennomgikk kommentarer til uttaksregler NM for løs- og bandhund, og la fram 

forslag til reviderte uttaksregler NM. 

 

 

Vedtak: 

Framlagt forslag godkjennes med de endringer og tillegg som fremkom på møte. 

Uttaksreglene gjelder fra 2022. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.47.21 Årsmelding NEKF 

 

Saksutredning: 

Leder gjennomgikk årsmelding for NEKF 

 

Vedtak: 

Framlagt forslag til årsmelding NEKF godkjennes med de endringer og tillegg som fremkom 

på møte. 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.48.21 RS Saker 2021 

 

Saksutredning: 

Behandling av RS saker 2021 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret behandlet RS saker 2021 og vedtok forbundsstyrets innstilling til vedtak 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.39.21 Budsjett 

 

Saksutredning: 

Gjennomgått av leder. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar det foreslåtte utkast til etterretning og det vedtas som forbundsstyret 

forslag til budsjett 2021. Budsjettet vedtas endelig på årets RS. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.49.21 Gjennomføring RS 2021 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret ønsker i utgangspunktet å avholde årets RS som fysisk møte. Det er bestilt på 

Quality Airport Hotel Gardermoen. RS 2021 avholdes 24.april 2021 fra klokka 09.00 med 

påfølgende festmiddag. 

 

Fredag 23.april 2021 klokka 18.00 vil det bli avholdt et ledermøte på Teams. 

 



Usikkerheten rundt hvordan pandemien Covid-19 utvikler seg, gjør at FS ser det 

hensiktsmessig å ha andre alternativer åpne for å gjennomføre årets RS på fastsatt dato. 

FS har derfor flere alternativer: 

1. Gjennomføre som planlagt. 

2. Gjennomføre som endagsmøte. 

3. Gjennomføre som Teamsmøte 

 

I styrets drøfting ble alternativ 3 besluttet og følgende tema ble tatt opp. 

FS må gjennomføre et testmøte med stemmegivning for at delegatene skal føle seg 

komfortable med møteform og avstemning. 

Eivind Haugseth blir ansvarlig for å se på løsninger for å gjennomføre møte elektronisk og 

alternativ for hemmelig avstemning.   

 

Vedtak: 

RS 2021 gjennomføres elektronisk.  

Forbundsstyret, Ordførerbordet og eventuelt andre møtes fysisk, hvis dette er gjennomførbart 

i henhold til restriksjonene Covid-19.  

Det innkalles til ledermøte onsdag 24.03.2021 for å informere områdeklubbene og drøfte 

konsekvensen. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.50.21 Finsk Utstillingschampionat Bandhund 

 

Saksutredning: 

FS har mottatt mail med forespørsel om det finske utstillingschampionatet gjeldene for 

bandhund. 

FKK tildeler ikke finsk utstillingschampionat på grunnlag av bandhundprøver, da de ikke 

anser dette å være rasetypiske jaktprøver for elghunder. 

 

Vedtak: 

Saken oversendes Jakthundkomiteen for videre behandling i NKK og Nordisk Kennelunion. 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.51.21 Tildeling Hedersprisen Årets Oppdretter 2020. 

 

Saksutredning: 

Hedersprisen Årets Oppdretter ble kunngjort på NEKFs hjemmeside og Facebook side med 

søknadsfrist 15.03.2021. 

Det kom inn to søknader på Hedersprisen Årets Oppdretter. 

Forbundsstyret gjennomgikk innkomne søknader til Hedersprisen. 

 

Vedtak: 

Hedersprisen Årets Oppdretter 2020 NEG tildeles Ola Narverud med Vindmyras Kaisa.  

Hedersprisen Årets Oppdretter 2020 NES tildeles Helge Jakobsen med Vossasvarten’s 

C’tundra 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.52.21 FS sak 16.19 Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret fikk henvendelse fra bandhundkomiteen pr mail 10.03.2021 angående FS sak 

16.19 Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden. 

 

Henvendelsen fra bandhundkomiteen er gjengitt nedfor: 

 

Kommentarer til FS sak 16.2019 

Har registrert at elghundklubbene i Telemark, Vestfold og Buskerud har sett seg nødt til å avlyse sin 

tiltenke «utedag» i forbindelse med sitt planlagte bandhundkurs 24.-25. april i år.                             

Dette med bakgrunn i FS sak 16.2019. 

Vi i bandhundkomiteen kan ikke se at en slik dag i skogen, som beskrevet i vedlagte brev fra Marit 

Sande fra 2019, på noen måte kan stride imot dyrevelferden. Dette forstyrrer ikke viltet noe mere enn 

blodsporprøver og vanlig turaktivitet i utmark. Dessuten så kan nevnes at fersksporprøver kan avvikles 

innenfor gjeldende regelverk på denne datoen. 



Håper FS kan se på denne saken på nytt, da viktigheten av slike kurs er av stor betydning for 

rekruttering til våre jaktprøver. Dette er også et tidspunkt av året da dommere og instruktører har 

kapasitet til å bidra ved slike arrangement. Etter 01.07 er hovedfokus for klubbene å få gjennomført 

jaktprøver. 

 

FS.sak.16.19 omhandlet Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak: 

Forbundsstyret ber områdeklubbene om å hensynta ynglingstiden. All aktivitet må vurderes 

svært nøye og aktivitet som medfører kontakt med hjortevilt skal legges innenfor jaktprøve 

periodene.  

 

Forbundsstyret viser til Naturmangfoldloven kap.III § 15.(forvaltningsprinsipp) 

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i 

lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi 

unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. 

 

 

Vedtak/uttalelse: 

Forbundsstyret støtter bandhundkomiteens konklusjon om at det ikke er noe til hinder for at et 

bandhundkurs avholdes i vårperioden. Det forutsettes at hensynet til viltet ivaretas.  

 

 

 

  
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.53.21 U.OFF 

 

Saksutredning: 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.54.21 Bruk av reserveliste for NM Bandhund 2021 

 

 

Saksutredning: 



FS mottok forespørsel fra Østerdalen EHK som er arrangør av NM Bandhund 2021, om 

dispensasjon til å benytte reserveliste for å fylle opp startfeltet i NM. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret gir Østerdalen EHK dispensasjon til bruk av reserveliste for NM Bandhund 

2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.55.21 Eventuelt 

 

• Aktivitetsliste. 

Arbeidsdokument for styret. 

Legges ut på hjemmeside under egen fane: styrets aktivitetsliste.  

 

 


