
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Os, TOS-Arena 

Dato:   12.08.2021 

Tid:   Kl. 12.00 – 16.00 

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder     
Camilla H Repshus Styremedlem 
Leif Einar Olsen Styremedlem - Teams 
Eivind Haugseth Styremedlem   

Ellen Tråen 1. vara   - Teams  
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter Nestleder 
 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

Ståle Bakkemo 2. vara 
 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite LKK   - Teams       

 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

 

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.84.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.85.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.86.21 Økonomirapport pr. 30.04.2021, 31.05.2021 og 30.07.2021 

FS.sak.108.20 Sponsoravtale Lyngdal Jakt- og fiskesenter 

FS.sak.77.21 Gentest NEG 

FS.sak.87.21 Vedtektstillegg – Troms Elghundklubb 

FS.sak.88.21 Prosjekt vedrørende arvelig nyresvikt NEG – AU NEG 

FS.sak.89.21 NKKs RS – Saker og valg. 

FS.sak.90.21 Tracker 

FS.sak 91.21 Mislykket todagers løs- og bandhund. 

FS.sak.92.21 Eventuelt 

 

 

 

 

Os 12.08.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 84.21 Godkjenning av innkalling, dagsorden. 

 

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 12.07.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

Tilføyelser til innkalling: 

• Opprette egen sak - Mislykket todagers løs- og bandhund. 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 12.07.2021 godkjennes. 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.85.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

Møte 01.07.2021 på initiativ fra Norge, datoen for nytt møte i arbeidsgruppene ble satt 

til medio august, det har ikke skjedd noe. Haugseth følger opp. 

 

• Aninova – Det ble avholdt møte 09.08.2021 hvor mandat, tidslinje og aktiviteter ble 

drøftet. Første aktivitet blir et møte Aninova, møtet er avtalt til 31.08.2021. 

Vurdere størrelsen på arbeidsgruppen om flere utvalg/komiteer skal involveres. Au 

Jämt og eksteriørdommerkomiteen forespørres.  

Det vil bli opprettet en mappe i Dropbox, samt at det legges ut fortløpende på 

hjemmesiden om arbeidet i utvalget. 

 

• Nordisk Mesterskap Løshund 2021 

Arrangementet utsettes til 2022. 



• Brev fra Sør-Trøndelag Elghundklubb til NKK. 

Leder orienterte om saken. 

 

• Henvendelse fra en gruppe av 8 oppdrettere av Norsk Elghund Grå til Hitta Älghund, 

om å få tilsendt hundedata fra svenske hunder av rasen. 

Leder orienterte om saken. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.86.21 Økonomirapport pr. 30.04.2021, 31.05.2021 og 30.07.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 30.04.2021, 31.05.2021 og 30.07.2021 ettersendes straks de er mottatt 

fra regnskap. 

 

Økonomirapport per 30.04.2021 og 31.05.2021 var det foretatt flere feilposteringer som 

forbundsstyret ved leder Endre Stakkerud ba regnskapskontoret rette opp.  

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Faktura 2098 fra Smartdialog er ført som leie av datasystemer, det er kostnader ved 

gjennomføring av Representantskapsmøte konto 6861. Regnskapskontoret er gjort 

oppmerksomhet på denne feilføringen, ny perioderapport er pr dags dato ikke mottatt.  

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 30.04.2021, 31.05.2021 og 30.07.2021 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.108.20 Sponsoravtale Lyngdal Jakt- og fiskesenter 

 

Saksutredning: 

Det er innhentet tilbud fra Lyngdal Jakt og Fiskesenter som stiller seg positive til 

henvendelsen». 

 

Det er ønskelig å promotere produktet til alle NEKF medlemmer og derfor stiller Lyngdal 

Jakt og Fiske med 6 fleece-anorakker årlig som premie til pallplasser både på ordinært 

nasjonalt mesterskap og nasjonal ungdomsmesterskap, henholdsvis løshund og bandhund 

hvert år.  

 

Avtalen er ønskelig gjeldende fra og med nasjonale mesterskap 2021. Avtalen inkluderer 6 

pallpremier årlig, medlemsrabatt 20% på fleece-anorakk The Hood fra Swazi og 10% på 

øvrige fleece-produkter fra Swazi. Se for øvrig avtale for forpliktelser for NEKF. 

Se for øvrig: https://jaktbutikken.no/ (Lyngdal Jakt og Fiskesenters nettbutikk) 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar forslag til avtale med Lyngdal Jakt og Fiskesenter som fremlagt. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.77.21 Gentest NEG  

 

Saksutredning: 

Representantskapsmøtet (RS) vedtok i 2019 i RS sak 11.6.19: 

 

«Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. 

Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester for 

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

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

vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises for øvrig til NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett»  
 

Med bakgrunn i dette vedtaket og den pågående diskusjon om helsestatus på Norsk Elghund 

Grå (NEG) bør Norske Elghundklubbers Forbund innlede en dialog med Norsk Kennelklub 



(NKK) for å søke om at det innføres krav om kjent genstatus som rasekrav på to arvbare 

lidelser, chondrodysplasia (dvergvekst) og primær åpenvinklet glaukom for overnevnte rase. 

Resultatet registreres og blir offentlig tilgjengelig på Dogweb.  

For hunder som ikke er registrert i Norge skal hunder undersøkes i det landet hunden er 

registrert, og i det landet eier bor. Gentesten må være utført for NKK av en av de to 

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 i.h.h.t. 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.  

Avl på Norsk Elghund Grå har vært preget av matadoravl ved at få hannhunder har vært 

benyttet på hele populasjonen. Når det da er flere av disse hundene som er bærere av genetisk 

betingede sykdommer er sannsynligheten for at dette nedarves stor ved at begge foreldrene 

kan ha disposisjon for slike sykdommer. Vi ser nå at vi i Norge ikke har kontroll på om to 

bærere av de nevnte sykdommene 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. 

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. 

 

Forslag til søknad ligger på dropbox. Frist for innsending av sak til behandling på høstene 

møte i Sunnhetsutvalget (SU) er 20. september ifølge Norsk Kennelklubb. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret sender søknad til Sunnhetsutvalget i Norsk Kennelklub om registering av 

resultat av gentesting for arvbare lidelser, chondrodysplasia (dvergvekst) og primær 

åpenvinklet glaukom og at dette innføres som et raskrav for å registrere hunder av rasen 

Norsk Elghund Grå. Resultatet av gentesten registreres i DogWeb. For å registrere avkom 

etter utenlandske hunder skal det fremlegges attest som er godkjent etter NKK sine 

retningslinjer. 

 

Forbundssekretær sender søknaden til NKK inne fristen 20. september. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.87.21 Vedtektstillegg – Troms Elghundklubb 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra leder i Troms EHK 30.07.2021. 
 

Mailen er gjengitt nedenfor: 

Til 

Forbundsstyre NEKF 

Fra Troms Elghundklubb 
 

Vedtektsendring. 

På siste årsmøte ble det tatt opp et tillegg i vedtektene. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Etter våre regler skal en vedtektsendring godkjennes av Forbundsstyret før det er gyldig. 

Sender den herved over for godkjenning: 
 

Nytt tillegg i vedtekter for TROEHK §4-4  

Leder går inn i tillitsarbeid i forbundet.  
 

Dersom leder av klubben blir valgt inn i forbundsstyre eller vara til det må denne tre ut av 

ledervervet. Når det skjer skal nestleder overta lederrollen og avtroppende leder går inn som 

nestleder (De to funksjonene bytter plass i lokalklubben)  
 

Med vennlig hilsen 
Troms Elghundklubb 
Solvar Nordheim 
Leder 



 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner det foreslåtte tillegget i lovene til Troms Elghundklubb i §4-4. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.88.21 Prosjekt vedrørende arvelig nyresvikt NEG – AU NEG 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra AU NEG 31.07.2021, hvor de ber om å starte opp et prosjekt 

vedrørende arvelig nyresvikt med et kortsiktig og langsiktig mål. 
 

Mailen er gjengitt nedenfor: 
Vi ser det som helt nødvendig at vi foretar en grundig gjennomgang av de gjeldene avlskriterier som 

beskriver sykdommen arvelig nyresvikt og eventuelt legge frem et faglig begrunnet forslag til nye 

avlskriterier som omhandler sykdommen arvelig nyresvikt. 

Det har også blitt jobbet i flere år med å fremskaffe blodprøver og vevsmateriale fra syke og friske 

hunder til jobben med å etablere en gentest som kan påvise hvorvidt en hund er bærer eller affisert. 

Flere oppdrettere og hundeeiere har gjort en god jobb med blodprøvetaking for analysering hos 

NMBU, men dette har ikke bidratt i tilstrekkelig grad til å få utviklet en gentest som ønsket. Vårt mål 

er å intensivere denne jobben, og fremskaffe nok blodprøver og vevsmateriale til jobben jobben med å 

utvikle en verifisert gentest.   

Avlsutvalget sitter med god kjennskap til syke hunder, eller hunder/kombinasjoner som har gitt syke 

avkom. Det er spesielt bandhundene som er presentert på NEKF sine avlshundlister, hvor 

utfordringen er stor. Vi har gått igjennom alle hundene på avlshundlistene, og sett på hvor mange av 

hundene som har kjente bærere i sine stamtavler. 

• Bandhund hanner: 24 stk. 17stk eller 71 % har en eller flere kjente bærere av arvelig 

nyresvikt i deres stamtavle.  

• Bandhund tisper: 30 stk. 14 stk eller 47 % har en eller flere kjente bærere av arvelig nyresvikt 

i deres stamtavle. 

 

Avl og bruk av bandhunder til jakt, er også en del i rasens bruksområde. AU NEG ønsker å ta vare på 

linjene som er spesialisert til dette bruksområdet. Utfordringen med en stor andel arvelig nyresvikt i 

bandhundlinjene krever en bevisst innsats, for å få kontroll på helseutfordringen i disse blodslinjene.   

Forslag til vedtak fra AU NEG 

FS vedtar å starte opp et prosjekt vedrørende arvelig nyresvikt.   

Prosjektet har som hovedmål: 

• Kortsiktig - Evaluere gjeldene avlskriterier, og eventuelt legge frem et faglig begrunnet 

endringsforslag til nye avlskriterier.    



• Langsiktig mål – Innhente blodprøver og vevsprøver fra syke og friske hunder, i jobben med å 

utvikle en verifisert gentest.   

Prosjektgruppen består av AU NEG, Frode Lingaas/NMBU og en representant fra FS 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Mulig å søke Agria for økonomiske midler til prosjektet, dette bør AU NEG gjøre. 

Forbundsstyret ønsker å be inn AU NEG på sitt første fysiske styremøte.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret stiller seg positiv til å etablere et prosjekt om kartlegging og registrering av  

arvelig nyresvikt hos Norsk Elghund Grå.  Avlsutvalg for Norsk Elghund Grå bes om å 

fremskaffe/lage et kostnadsestimat av de økonomiske konsekvensene av et slikt arbeid. De 

bes også om å sette opp en prosjekt- og finansieringsplan. AU NEG bes om å søke blant annet 

Agria om økonomiske midler til prosjektet.  

 

Det oppnevnes en prosjektgruppe består av Ellen Tråen fra FS (leder), AU NEG og Frode 

Lingaas/NMBU. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.89.21 NKKs RS – Saker og valg. 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret må fremme eventuelle forslag til saker som skal behandles på NKKs 

Representantskapsmøtet, herunder forslag på kandidater til valg, innen 1. september 2021.   

Vedtak: 

Forbundsstyret kommer med eventuelle innspill innen 20. august 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.90.21 Tracker 

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund inngikk i 2019 sponsoravtale med Tracker for 3 år 

(2019,2020 og 2021). Avtalen løper videre hvis ingen av partene sier opp avtalen fem dager 

etter NEKFs representantskapsmøte det tredje året, ingen av partene sa opp avtalen. NEKF og 

Tracker har avtale for 2022, hvor NEKF får tildelt 17 Tracker hundepeilere samt rabatt for 

sine dommere. Dommere får 1000 kr i avslag på Tracker Artemis og Nordisk lisens for 500 kr 

 

Ved livesendinger skal FS sende inn en liste til Tracker ved Stig Øsborg. Tracker Norge har 

30 peilere som NEKF og Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) disponere for sine 

livesendinger. Forbundssekretæren sender ut e-post til områdeklubbene og ber om liste over 

arrangement de ønsker livesending fra. Innkomne ønsker fra områdeklubbene samstilles og 

oversendes Tracker Norge. Det er Tracker Norge som vil prioritere og samkjøre listene fra 

NEKF og NHKF. 

 

Utdeling tracker 2021: 

Forbundsstyret sendte ut e-post til alle områdeklubber hvor det ble bekjentgjort at det skulle 

tildeles hundepeilere til de første 11 områdeklubbene som søkte. Det har pr dags dato kommet 

inn søknad fra 11 områdeklubber om å få tildelt Tracker hundepeilere for sesongen 2021. 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Informere tydelig områdeklubbene om at det er Tracker Norge som er vår sponsor og hvilke 

forventinger det er til markedsføring av sponsoratet. 

 

 

Vedtak: 

Forbundssekretær og leder avtaler et fysisk møte med Tracker Norge. 

Medlemsfordelene legges ut på NEKFs hjemmeside og sendes ut til områdeklubbene sammen 

med informasjon om sponsoratet.  

Forbundssekretær sender ut 11 Trackere hundepeilere til områdeklubbene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.91.21 Mislykket todagers løs- og bandhund. 

Saksutredning: 

I forbindelse med gjennomgang av løsningen for registrering av jaktprøver kom det i vår opp 

spørsmål vedrørende instruksen for Mislykket 2-dagers prøve. 

 

RS vedtok i sak 11.7.15 at ordningen skulle innføres. Men ikke konkret hvordan dette skulle 

praktiseres. Det ble derfor laget en instruks av det som da het Datautvalget. Det var da en 

viktig sak at det på hundens CV(DogWeb) skulle komme frem at den hadde prøvd seg på 2-

dagers. Gjeldende instruks ligger på Forbundets hjemmeside. 

 

Den inneholder informasjon blant annet om at de «gode» dagene (de som skulle omgjøres til 

1-dags) likevel skulle komme på DogWeb, men satt i 0 på 2-dagers referansenummeret.  

Og så måtte det være poeng i NPP for at de skulle kunne overføres til DWA, derfor ble det 

informert om at det kunne settes 1 eller 2 poeng i for eksempel M10a (kontakt i søk). 

 

Ved nytt registreringssystem så er det en del endrede forutsetninger, og det er litt forskjellig 

hva som «blir med» til DWA. 

 

Da tenker vi vel at tiden er inne for å revidere instruksen: 

- Først og fremst for at hunder ikke skal få «ødelagt» sin CV med «0» poeng når det 

faktisk ikke stemmer. 

- Men også for å få en enhetlig og lik føring/praktisering 

 

 

Vedtak: 

Utfordringen sendes Jaktprøveutvalgene for løs- og bandhund som gjør en vurdering og 

sender forslag til FS som fastsetter ny instruks. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.92.21 Eventuelt 

 

• Bestilling flybilletter 

Hver og en bestiller billetter selv og levere skjemaet Reise- og møtegodtgjørelse til 

sek.nekf@gmail.com for refusjon. 
 

 

Neste forbundsstyret avholdes 14.09.2021  

mailto:sek.nekf@gmail.com

