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                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   16.06.2021 

Tid:   Kl. 15.00 – 21.30 

Styremedlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder 

Arve Olav Sæter         Nestleder    

Camilla H Repshus Styremedlem 

Leif Einar Olsen Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem   

Ellen Tråen 1. vara    
 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

Ståle Bakkemo 2. vara   
 

Andre inviterte som møtte: 

Ole Arthur Løite Leder LKK under deler av møtet 

 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.70.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.71.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.72.21 Økonomirapport pr. 30.04.2021 og 31.05.2021 

FS.sak.121.20 Kriterier Hedersprisen Årets Oppdretter 

FS.sak.129.20 Aninova mandat  

FS.sak.18.21 Uttaksregler NM  

FS.sak.33.21 Overordnet avlsstrategi for NEKF 

FS.sak.62.21 NEKF Hedersutmerkelser – forslag ny  

FS.sak.66.21 Søknader NM arrangør 

FS.sak.73.21 NEKF 125 år i 2024 

FS.sak.74.21 Utdeling Tracker 2021 

FS.sak.75.21 IT-utvalg 

FS.sak.61.21 Oppnevning av utvalg og komiteer i NEKF  

FS.sak.76.21 Genetisk variasjon NEG og NES 

FS.sak.77.21 Gentest NEG  

FS.sak.78.21 Elghunden 

FS.sak.79.21 Eventuelt 
 

Rendalen 16.06.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 70.21 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 11.05.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 

 

Sak til eventuelt 

Uttak ungdomsmesterskapet. 

Program Kick-off 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 21.05.2021 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.71.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

Endre Stakkerud innkaller ledergruppen til møte innen utgangen av juni 2021. 

 

• Møte om norske hunderaser og sædlagringsprosjekt. 20.04.2021 

Det er avhold et møte med NKK, hvor det ble bedt om å komme med tilbakemeldinger. 

AU NEG og AU NES har sammen utarbeidet en tilbakemelding fra NEKF vedr. 

forutsetninger, rutinger og prosedyrer ifm. prosjektet. Formålet med prosjektet er å ta 

vare på gener til bruk i en kritisk situasjon for den enkelte rase og ikke til kommersielt 

bruk. 

Det er berammet nytt møte i august 2021.  
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• Møte kompetansegruppen Prøveledere  

Berammet møte 28.06.2021 med Endre Stakkerud, Eivind Haugseth, Sven Magnus 

Runde, Knut Herland og Kjell Arild Haugen. 

De vil se på muligheten for en digital løsning. De som deltar på kurset vil bli 

autorisert som prøveledere, dette er et nytt kompetansenivå innen NKK. 

 

• NEKFs Platter, plaketter og diplom - Gjennomgang av NEKFs platter, plaketter og 

diplom.  

Oversikten ble oppdatert. Leder/Forbundssekretær arbeider videre med forslag til 

diplom. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.58.21 Økonomirapport pr. 30.04.2021 og 31.05.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 30.04.2021 og 31.05.2021ligger vedlagt. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Flere feilposteringer i perioderapportene, selv om det merkes av leder og forbundssekretær 

ved godkjenning av fakturaer. Sluttsummen stemmer. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 30.04.2021 og 31.05.2021 tas foreløpig til orientering. Den vil bli 

gjennomgått igjen på møtet i august, da feilføringer og periodiseringer er rettet opp. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.121.20 Kriterier Hedersprisen Årets Oppdretter 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med utarbeidelse av nye statuetter har FS utarbeidet et skriv til de ulike 

utvalgene for å få tilbakemelding på hvordan det skal legges føringer for denne prisen 

fremover. Det vil bli utarbeidet et utkast etter tilbakemeldinger fra avlsutvalg som sendes ut 

på høring til områdeklubbene. (etter 12. august)  
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I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Slik det er nå må oppdretterne søke selv, kan dette være en oppgave for Avlsutvalgene.  

Skal Avlsutvalgene gjøre dette må krav til datasystemene eventuelt endres. Det vil være 

avlsutvalgene som utarbeider de nødvendige endringene i eksisterende datasystemer. 

I dagens datasystem er det ikke mulig å trekke ut de nødvendige estimater for at dette er 

gjennomførbart for avlsutvalgene.  

 

Vedtak: 

FS vedtar vedlagt skriv til utvalgene med svar frist 5. august. Det utarbeides et nytt utkast til 

statutter til neste FS møte. Statuttene sendes deretter til områdeklubbene for høring.   

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.129.20 Aninova mandat  

 

Saksutredning: 

Representantskapet vedtok i sak 10.5.3 2020 etter forslag fra Oslo-områdets Elghundklubb: 

FS ønsker at RS gir FS i oppdrag å sette ned ett utvalg som frem til senest RS 2022 å 

undersøke hvilke muligheter/utfordringer som ett eventuelt samarbeid med Aninova kan gi oss 

og presentere dette senest på RS 2022. NKK har tidligere ikke ønsket å dele hundedata med 

en kommersiell aktør, og har tidligere avvist ett samarbeid med Aninova. Det som må være 

med i et slikt mandat er bl.a. alle kostnader, lovlighet ved bruk av data, hvilken nytte har vi av 

det. 

 

Forbundsstyret valget i sak 129/20 følgende sammensetning. 

Eivind Haugseth, FS representant 

Camilla Hartz Repshus, Avlsutvalg Norsk Elghund Sort 

Harald Bredesen, Avlsutvalg Norsk Elghund Grå 

Odd Vangen, Professor i husdyravl og genetikk NMBU. 

 

Forbundsstyret er gitt i oppdrag å utforme et mandat for utvalget. 

 

Vedtak: 

Mandat for utvalget som skal se på bruk av et databasert avlsprogram må utrede følgende 

elementer: 

1. Utvalget innleder en drøfting med Aninova i henhold til vedtak i RS sak 10.5.3.20 og blant 

annet belyser følgende elementer. 



Side 5 av 13 

 

2. Muligheten for å innhente data fra de enkelte hunderasene i aktuelle databaser i rasens 

utbredelsesområde. For de fleste rasene gjelder dette de nordiske landene. 

3. Hvilke muligheter ligger det i å innhente dokumenterte helseopplysninger.  

4. Hva er kostnadsestimatet for et slikt program, og hvilke inntjeningsmuligheter ligger i 

innbetaling fra oppdrettere ved bruk at et slikt avlsprogram. 

5. Det bør utredes hvilke muligheter/begrensinger det er i å offentliggjøre data fra en slik 

avlsberegning og hvilken anvendelse har det i den praktiske avlen. 

6. Utvalget bes om at arbeidet rapporteres til FS undervegs og ferdigstiller sitt arbeid innen 

30.11.2021. 

  

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.18.21 Uttaksregler NM  

 

Saksutredning: 

Uttaksregler NM ble realitetsbehandlet og vedtatt på forbundsstyremøtet 18.03.2021. I ettertid 

har det kommet frem opplysninger som gjør at forbundsstyret ønsker en ny 

realitetsbehandling av uttaksregler NM. 

 

Vedtak: 

Uttaksreglene som ble vedtatt i april sendes løshundkomiteen og bandhundkomiteen for 

uttalelsene med svarfrist 24.06.2021. Behandles på styremøte 29.06.2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.33.21 Overordnet avlsstrategi for NEKF  

 

Saksutredning: 

Se vedlegg: 

• Tidsplan overordnet avlsarbeid NEKF 

• NEKF avlsstrategi versjon 3 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Overordnet avlsstrategi for NEKF er et dokument som avlsutvalgene skal støtte seg på. 

Overordnet avlsstrategi skal ikke være målbar. Avlsstrategien til hvert enkelt avlsutvalg som 

skal måles og hvor måloppnåelsen skal være med. 
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Vedtak: 

Framlagt forslag til overordnet avlsstrategi for NEKF godkjennes. Avlsstrategien publiseres 

på NEKFs hjemmeside. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.62.21 NEKF Hedersutmerkelser 

 

Saksutredning: 

Ved gjennomgangen av retningslinjene for NEKF Hedersutmerkelser og opprettelse av 

skjema for søknad, ble det gjort noen endringer på eksisterende retningslinjer. Skjemaet er 

lagt ut på hjemmesiden.  

 

Vedtak: 

De foreslåtte retningslinjer for NEKF Hedersutmerkelse vedtas som fremlagt. 

Retningslinjer for NEKF Hedersutmerkelser godkjennes og legges ut på NEKFs hjemmeside, 

samtidig som områdeklubbene informeres.  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.66.21 Søknad NM arrangør 

 

Saksutredning: 

Søknad om å være arrangør av UM Løshund 2023 og NM Løshund 2024: 

Buskerud EHK har søkt. Se vedlagt søknad. 

Hedmark EHK har søkt. Se vedlagt søknad. 

 

Forbundsstyret er i den gode situasjon at det er 2 områdeklubber som har søk om å få lov til å 

arrangere UM Løshund 2023 og NM Løshund 2024. Begge kandidater har en velbegrunnet og 

gjennomførbar plan for disse to arrangementene: Det er naturlig å da ta hensyn til hvilke av 

disse områdeklubben som sist var NM arrangør og det er Hedmark som sammen med Oslo-

områdets Elghundklubb arrangerte NM i 2014. Buskerud Elghundklubb hadde NM noe 

tidligere. 

 

Vedtak: 

UM Løshund 2023 og NM Løshund 2024 tildeles Buskerud Elghundklubb. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.73.21 NEKF 125 år i 2024 

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund fyller i 2024, 125 år. Forbundsstyret må ta stilling til om 

det skal gjennomføres en markering av jubileet og i tilfelle hvilke markeringer som skal 

gjennomføres.  

 

Ved 50 og 100 årsmarkeringen ble det utarbeidet jubileumsbøker. Skal det også ved dette 

jubileet utarbeides et historisk skrift og i tilfelle hvor omfattende skal det være. En mulighet 

er at det kun foretas en dokumentasjon over de siste 25 vår. Det kan etter at mye av aktiviteten 

i forbundet og klubbene er digitalisert uten at det er utarbeidet og foretatt tilfredsstillende 

arkiveringsrutiner være vanskelig å rekonstruere det arbeidet som er gjort og det livet som har 

blitt gjennomført i denne perioden. At det ikke er god nok dokumentasjon kan jo også være en 

god grunn til å bruke ressurser på å rekonstruere historien nå som mange av de aktuelle 

aktørene i denne tidsperioden fortsatt er i live og kan bidra til en dokumentasjon av vår 

historie de siste 25 år. 

 

Utstilling har i hele forbundets historie vært av stor betydning for medlemmene og den første 

spesialutstilling for elghundrasene ble avholdt på Rena 11. og 12. august 1900. Det kan være 

en mulighet til markering av våre elghundraser gjennom en jubileumsutstilling. Dersom dette 

ønskes gjennomført, bør forbundet vurdere et samarbeid med en av forbundets tilsluttede 

områdeklubber. Det kan vurderes om dette skal gjelde alle våre nåværende raser eller om det 

skal konsentreres om vår to nasjonale elghundraser. 

 

Siden aktiviteten til Norske Elghundklubbers forbund er todelt med fokus på eksteriør og 

bruksegenskaper vil det også være på sin plass å utrede om det skal gjennomføres 

jubileumsjaktprøve for de 2 jaktprøveformene enten som en egen jubileumsprøve eller om 

dette skal legges sammen med Norgesmesterskapet. 

 

For å utrede de forskjellige alternative jubileumsmarkeringer ses det som nødvendig at det 

nedsettes en egnere gruppe til å utrede en jubileumsmarkering og lage et kostnadsestimat for 

slike markeringer. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret sender en henvendelse til områdeklubbene for innspill på aktuelle kandidater 

til komiteen samt at Ellen Tråen skriver en artikkel til neste nummer i Elghunden. Kandidater 

utnevnes på et senere styremøte.  
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.74.21 Utdeling Tracker 2021 

 

Saksutredning: 

I den avtalen som NEKF har med Tracker kan forbundet hvert år i 3 år dele ut 17 Tracker til 

de formål som forbundet ønsker. I tillegg kan NEKF kjøpe inntil 10 Tracker med 50 % rabatt. 

Det er også lagt inn en mulig rabatt til enhver godkjent jaktprøvedommere med en Tracker per 

år. Tidligere praksis er at det deles ut Tracker til 11 områdeklubber hvert år og de øvrige 6 

utdeles til formål som forbundsstyret måtte ønske. I løpet av 2 år vil da alle de 22 

områdeklubbene få tildelt minst en Tracker hver som de kan disponere slik klubben selv 

ønsker. 

På grunn av skifte av forbundsstyret og den pågående covid-19 pandemien er ikke alle 

Tracker for 2020 delt ut. Disse blir nå sendt til de 8 klubbene som ikke har fått sine Tracker 

for 2020. Når dette er gjort vil alle områdeklubben ha mottatt minst en Tracker hver. 

 

NEKF får i 2021 også tildelt Tracker gjennom sponsoravtalen med Tracker (år 3). Dersom 

avtalen med Tracker ikke blir sagt opp av noen av partene vil den løpe videre årlig til den sies 

opp. Det er derfor etter samtale med importøren til Norge grunn til å tro at avtalen vil løpe 

videre også etter de 3 første årene. For å fortsette praksis med at halvparten av klubben får 

tildelt en Tracker hvert år foreslås det at det utdeles 1 Tracker til de første 11 klubben som 

som sender inn søknad på dette for 2021. De øvrige klubbene tildeles for 2022 dersom avtalen 

fortsatt løper.  

 

Vedtak: 

Tracker hundepeilere tildeles de 11 første områdeklubben som søker om tildeling for 2021. 

Områdeklubbene vil bli informert om dette i egen mail. De øvrige 6 Tracker deles ut etter 

søknad ved forskjellig anledninger som forbundet finner formålstjenlig, som blant annet NM 

Bandhund og UM Løshund. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.75.21 IT-Utvalg 

 

Saksutredning: 

Stadig flere opplysninger om våre hunder, deres egenskaper, helse og prestasjoner, 

digitaliseres. Det gjør at de fleste utvalg og komiteer er avhengig av kunnskap om IT og bruk 

av dataverktøy for å kunne seg nytte av denne informasjonen i sitt arbeid. Kravet til og 
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behovet for IT-kompetanse gjør det utfordrende å oppnå tilstrekkelig faglig bredde i 

sammensetningen av de enkelte utvalg og komiteer.  

En alternativ løsning kan være å opprette et eget IT-utvalg som får til oppgave å tilrettelegge 

for krav og behov som de ulike fagutvalg og -komiteer måtte ha, uten at disse behøver å 

besitte denne kompetansen sjøl. Et IT-utvalg vil kunne ha muligheter til å skape synergier og 

effektivisere arbeidet med data og IT på en bedre måte enn hvert utvalg/komite hver for seg 

vil kunne få til. Et annet viktig element i helheten er datakvalitet. Et helhetlig fokus på 

datakvalitet vil sannsynligvis bli best ivaretatt gjennom et sentralisert ansvar.  

Et IT-utvalg vil kunne være løsningsansvarlig, yte rådgivning og faglig støtte etter behov, 

både til Forbundsstyret med utvalg og komiteer og til områdeklubber hvis ønskelig. 

Ved oppnevning av utvalg og komiteer anmodes Forbundsstyret på denne bakgrunn å vurdere 

om opprettelsen av et eget IT-utvalg vil tjene forbundets fremtidige virksomhet. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret oppretter et IT-utvalg til å bistå forbundsstyret i digitaliseringen av forbundets 

aktiviteter. Det nedsettes et interimsutvalg som beskriver oppgaver og spesifiser ønsket 

kompetanse i utvalget. 

Interimsutvalget består av: 

Eivind Haugseth 

Svenn Magnus Runde 

 

Områdeklubbene vil bli anmodet om å komme med innspill på kandidater til medlemmer av 

utvalget. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.61.21 Oppnevning av utvalg og komiteer i NEKF 

 

Saksutredning: 

Arbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund ledes av Forbundsstyret som gjennom en 

utvalgsstruktur søker å innhente faglige råd og praktisk hjelp innenfor forskjellige 

fagområder. Det er vanlig praksis at disse råd og utvalg gjennomgås i etterkant av ordinært 

representantskapsmøte. Forbundsstyret har i forkant av oppnevnelsen invitert områdeklubbene 

og utvalgene selv til å komme med innspill på kandidater til utvalgene. Det er forbundsstyret 

som har ansvar for de oppgavene som utvalgene skal jobbe med og utvalgene er rådgivende 

organ for forbundsstyret. Det er forbundsstyret, der det er ønskelig, som delegere myndighet 

til de enkelte utvalgene i arbeidsoppgaver som tilligger utvalget. 

  

Ved gjennomgang av utvalgenes sammensetning er det viktig for forbundsstyret at utvalgene 

er bredt sammensatt og har et spenn i kompetanse slik at medlemmene i utvalget kan 

representer en faglig bredde og evner å utfylle hverandre. 

 

Innspill på kandidater følger vedlagt på egen oversikt. 
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Vedtak: 

De av forbundsstyret innstilte personer i utvalg og komiteer tilskrives. Utvalgsmedlemmer 

som trer ut av utvalgene tilskrives og takkes for innsatsen. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.76.21 Genetisk variasjon NEG og NES 

 

Saksutredning: 

NEKF er av NKK gitt raseansvaret for Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Dette 

ansvaret forplikter NEKF og deres utvalg til å sørge for en bærekraftig avl for de to norske 

rasene. 

FS har i budsjett for 2021 satt av midler til beregning av genetisk variasjon. Genetisk 

variasjon i en rase er helt avgjørende for god helse og bærekraftig avl.  Genetisk variasjon er 

variasjon blant individene i en populasjon på grunn av forskjeller i genetisk sammensetning. 

En høy grad av genetisk variasjon er en god helseforsikring og bidrar til å sikre en bærekraftig 

avl. 

Genetisk variasjon kan tallfestes på bakgrunn av DNA fra flere individer (representative) i en 

populasjon. Antall individer for hver rase er anslått til 40-50. 

Det må tas stilling til om beregning av genetisk variasjon er hensiktsmessig for avlsarbeidet, 

hvem som skal utføre beregning av genetisk variasjon og om dette skal ut på anbudsrunde. 

Videre må de respektive avlsutvalgene bistå med utvalget av hunder for prøvetaking, som skal 

være minst mulig i slekt. Beregningen av genetisk variasjon vil gi en "tilstandsrapport" for en 

rase, og bør - for å ha verdi - gjentas som en evaluering av avlsarbeidet på sikt. 

NMBU ved Peer Berg er i ferd med å søke om å sette i gang et eget offentlig finansiert 

prosjekt for beregning av genetisk variasjon. Det forventes at dette blir mer omfattende enn 

det NEKF kan finansiere og det er derfor å anbefale at dette prosjektet gjennomføres før 

NEKF ber om en egen beregning.   

Vedtak: 

Forbundsstyret avventer beregning til NMBU v/Peer Berg har fått svar på sin søknad om eget 

forskningsprosjekt. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.77.21 Gentest NEG  

 

Saksutredning: 

Ihht. RS sak 11.6.19 bør forbundsstyret søke for Norske Elghundklubbers Forbund om at det 

innføres krav om kjent gentest som rasekrav på to arvbare lidelser, 

chondrodysplasia(dvergvekst) og primær åpenvinklet glaukom for overnevnte raser. 

Resultatet registreres offentlig på Dogweb.  

Hunder skal undersøkes i det landet hunden er registrert, og i det landet eier bor av godkjente 

labratoriene Laboklin eller MyDogDNA som NKK har laget instrukser til og godkjent for 

stambokføring. Ved bruk av utenlandske hunder må kopi av hundens gentest legges ved og 

være utført av godkjent testlaboratorier ihht NKK`s retningslinjer. Vi ber om at det gis 

generell dispensasjon for bruk av sæd som er frosset før kravet trådte i kraft på ikke levende 

hunder.  

 

Bakgrunn for søknad. 

Det er registreres stadig flere individer som enten er syke av overnevnte lidelser eller er bærer 

av disse arvbare lidelsene. Avlsrådet for NEG har tilgang til testresultat, men ikke lov til å 

offentligjøre noe av det og derfor kan man ikke grunngi kombinasjoner ut ifra et helseaspekt.  

For Norsk elghund grå har avl vært preget av matador-avl ved at få hannhunder har vært 

benyttet på hele populasjonen. Vi ser nå at vi i Norge ikke har kontroll på om to bærere 

krysses eller ei, derfor er det viktig å få innført krav om kjent status for å forhindre uhelse og 

syke hunder fremover. Ved at få hannhunder går igjen i de fleste linjer står vi i fare for å 

minske det genetiske mangfoldet fremover, noe som er en risikofaktor i forhold til NKK`s 

etiske grunnregler der vi skal bevare og utvide den genetiske variasjonen. Dette er også 

spesifisert i RAS dokumentet for NEG. Ved å innføre DNA test som et rasekrav kan vi slik 

det står sentralt i NKKS avlstrategi: «unngå å avle syke hunder» ved at vi kan unngå å krysse 

bærer med bærer som er i hht. NKKs avlsstrategi punkt 4.1 og punkt 4.8.  

Ved å ta utgangpunkt i det som er registrert av sykdommer opp igjennom årene og så innføre 

dette kravet har vi mulighet til å ta grep og forvalte nasjonalrasen på en god måte. Det er 

viktig å presisere at bærere av arvbare sykdommer må være med videre i avl for å bevare 

genetisk mangfold og arvbare egenskaper, men vi må vite hva vi krysser for å unngå å avle 

syke hunder fremover.  

Dette forankres i NKK sine grunnprinsipper og avlsstrategi:  

4. SENTRALE PUNKTER I NKKS AVLSSTRATEGI» 

 4.1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en 

hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som 

kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom. 
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4.8 Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå 

å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom 

den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Hunder som er 

homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med 

forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på 

en optimal måte. Affisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at 

det ikke fødes valper som blir syke. 

 

Vedtak: 

1. Forbundsstyret gir Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå i samarbeid med Ellen Tråen i 

oppdrag å lage et utkast til søknad til Sunnhetsutvalget i Norsk Kennelklub.  

2. Utarbeide søknad til Sunnhetsutvalget i Norsk Kennelklub vedrørende krav om gentest for 

glaukom og dvergvekst av avlshunder.  

3. Saken tas opp på neste styremøte. 

 

Frist for innsending av sak til SU er 20. sept. ifølge Norsk Kennelklubb. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.78.21 Elghunden 

 

Saksutredning: 

Utgivelse og tidsplan for Elghunden. 

 

Elghunden skal speile den totale aktiviteten i elghund Norge. Bladet skal være en 

informasjonskanal i organisasjon og kilde til inspirasjon og opplysning for medlemmene i 

NEKF. For å få til dette, er en avhengig av at alle bidrar og leverer i henhold til frister, ref. 

tidsplan.  

Forbundsstyret, utvalg, komiteer, områdeklubber og medlemmer har levere stoff til 

Elghunden. 

 

Det har blitt sendt ut en e-post cirka 3 uker før materiellfristen. Det for å minne 

områdeklubber, utvalg og komiteer om fristen, samt en e-post nærme opp til fristen for å 

forsikre om at det skulle bli nok stoff til å utgi Elghunden.  

 

Det ble også gjort denne gangen, men responsen fra områdeklubbene uteble. På grunn av for 

lite innkommet stoff vil ikke Elghunden 2/2021 bli utgitt. Forbundssekretær sender e-post til 

områdeklubbene og informere om dette, samt hvilke muligheter de ser for fremtiden til 

Elghunden. Til tross for gjentatt purring er det fra områdeklubben bare innkommet stoff til 2 

sider for den planlagte utgave 2/2021 av Elghunden. 

 

FS, utvalg og komiteer kan benytte seg av NEKFs hjemmeside samt Facebook for å publisere 

stoff.  
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I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Vedvarende problem med manglende bidrag av stoff som har vart over lang tid. 

Elghunden er ment som en gjensidig glede, nytte og inspirasjon. 

Alle utvalg og komiteer får hver sin side som de skal fylle i hvert nummer, dette gjelder også 

områdeklubbene.  

 

Vedtak: 

På grunn av manglende innlevert stoff fra områdeklubben mener forbundsstyret at det ikke er 

hensiktsmessig å utgi neste utgave (2/2021) av Elghunden. Områdeklubbene tilskrives for å 

informeres om konsekvensen av manglende innkommet stoff til tidsskriftet med forespørsel 

om hvilke muligheter de ser for fremtidig løsning for tidsskriftet Elghunden. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.79.21 Eventuelt 

 

• Tilgang til Dropbox for Lov og Kontrollkomiteen 

Leder i LKK gis tilgang til mappa til forbundsstyret. 

 

• Mail angående uttaksregler ungdomsmesterskapet. 

 

1 Er medeier sidestilt med hovedeier? 

2 Er familiemedlem sidestilt med ordinært medlem? 

Hvis dette gjelder om en person kan gå med hund – nær relasjon til hund. (hva menes 

med denne setningen? Den er vanskelig å forstå. 

 Eier er en eier selv om du er hoved- eller medeier. 

Familiemedlem er likestilt i områdeklubben, derfor klubben har opprettet dette 

medlemskapet og bør derfor også sidestilles i mesterskapsdeltakelse 

  

• Program for Kick off med utvalg og komiteer 

-  Leder ønsker velkommen å orientere litt om organisasjonsarbeid 

- Hva forventes av utvalgsmedlemmene dem og hva skal de levere. 

- Foredrag om avl for avlsutvalgene.og avlskontakter. De øvrige deltakerne deltar 

ikke på dette. 


