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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Økonomirapport pr. 31.08.2021
Kriterier Hedersprisen Årets Oppdretter
Avlskrav NEG
UM og NM Bandhund – Troms EHK
Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES)
Søknad økonomisk støtte NM Bandhund 2021 - ØEHK
Eventuelt

Rendalen 15.09.2021
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak. 93.21

Sakstittel
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 12.08.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Tilførsel under eventuelt
• Avlsgranskning NEG
Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 12.08.2021 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.94.21

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste
• NÄU
Oppdatering av Hitta Älghund – utstillinger (25.06.2021) og HD
Møtet i datagruppen avholdt 25. august 2021. Konstruktivt møte, referat kommer.
•

Aninova – møte 31.08 og 06.09.2021
Tenker hele hund og hele populasjon og er en motivasjon for nordisk samarbeid.

•

Møte Jakthundkomiteen 07.07.2021 – referat ligger på dropbox
Undersøkes om klage på to jaktprøver gir grunnlag for presiseringer i kompendiet for
Løshund.

•

Klage på medlemmer i en områdeklubb
Bestemmelsen om båndtvang reguleres av Norske lover. Dette er å anse som brudd på
norske lover og vedkommende må derfor anmelde denne saken direkte til politiet for
brudd på båndtvangloven. Innsender informeres om dette.

•

UM Løshund 2021

•

RS 2022 – Gjennomgang av tidligere saker.

Saksnr.
FS.sak.95.21

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.08.2021

Saksutredning:
Økonomirapport per 31.08.2021 ettersendes straks den er mottatt fra regnskap.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Det må sendes purringer på utestående fordringer til privatperson, samt at
forbundssekretæren kontakter dem.
Forbundsstyret ønsker en vurdering av alternative regnskapsførere for blant annet å vurdere
kostnadene ved nåværende regnskapsfører.

Vedtak:
Økonomirapport per 31.08.2021 tas til orientering.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.121.20 Kriterier Hedersprisen Årets Oppdretter
Saksutredning:
I forbindelse med revidering av statuetter for årets oppdretter ba FS om innspill fra AU til de
forskjellige rasene tilknyttet forbundet om eventuelle ønsker om endringer i statuettene for
årets oppdretter. Det ble gjort en henvendelse til AU på nyåret 2021, men på grunn av at det
har vært utskiftninger i de fleste utvalg sendes denne ut på ny.

Følgende punkter ble sendt ut:
- Hva skal hensikten med prisen være?

-

-

Skal vi beholde 1 oppdretter pris pr rase, eller skal den utdeles til flere slik det har
vært gjort tidligere? Argumenter for endringen som ble gjort ifht dagens kriterier var
blant annet at det ble for mange som mottok prisen.
Bør vi endre kriteriene til helsestatus slik de er i dag, skal flere faktorer enn HD
vektlegges?
Mener AU for de respektive raser at vekting mellom jaktprøveresultat og
utstillingsresultat er tilfredsstillende ut ifra dagens statuetter?

Det er kun et avlsutvalg som har svart på denne henvendelsen denne runden, AU
Halleforshund. Jemthund og NEG svarte våren 2021. Ut ifra de svar som har kommet og
gjeldene statuetter er det utarbeidet tre ulike forslag for hvordan oppdretter pris kan deles ut,
med tanke på bredde i avl og motivere til godt avlsarbeid.
1. Gjeldene statuetter med noen endringer merket med rødt:
ÅRETS OPPDRETTER – STATUTTER.
Kull maks 3 år ved søknadsfrist. Prøver og utstillinger gjennomført i Norden. Rasens HDkrav for avl samt kjent gentest for raser der dette er påkrevd. Mer enn 50 % av kullet må være
jaktpremiert.
Poengsetting (pr.valp):
Jaktpøver
3. premie 1 poeng
2. premie 2 poeng
1. premie 3 poeng
Njch 15 poeng MAKSIMALT 15 POENG PR. HUND
Utstilling
Good 1 poeng
Very Good 2 poeng
Excellent 3 poeng
Tillegg på 0,5 poeng for hver CK (maks 2 poeng) Foreslås slettet for å vekte jaktprøver likt.
Nuch 15 poeng MAKSIMALT 15 POENG PR. HUND
Samlet poengsum deles på antall valper i kullet, dette danner grunnlaget for rangering. For å
kunne delta må tispen ha 4, eller flere valper i kullet. Ved poenglikhet rangeres kull på alder.
Yngste kull først, deretter antall championater i kullet. Dette rapporteres inn av oppdretter på
fastsatt skjema. Samme kull kan kun delta èn gang. Oppdretter og eiere av hunder(valper) må
ikke stå på disiplinærlisten til NKK og NEKF ved søknadsfrist. Forbundsstyret forbeholder
seg retten til å forkaste søknader på feil grunnlag og ved forsøk på å unndra korrekte
opplysninger. Det utdeles en (1) årets oppdretterpris for hver rase uavhengig av
jaktprøveform. Utdeles ved festmiddagen på RS. NEKF betaler for festmiddag.

2. Beholde dagens statuetter som de er frem til det eventuelt er utviklet et avlsverkstøy
som gir en helhetlig oversikt slik at oppdrettere som fyller kravene kan plukkes ut.

3. Forbundsstyrets avlsdiplom.
Statuttene:
1 Forbundsstyrets avlsdiplom kan etter søknad tildeles oppdretter av kull hvor mer enn
50 % er jaktpremiert i samme prøveform, og hvor alle hundene har oppnådd
jaktprøveresultater og utstillingsresultater som imøtekommer gjeldende krav til
godkjenning som avlshund.
2 Det er kun resultater oppnådd før hundene fylte tre år som teller.
3 Krav til helse er oppnådd med godkjent HD status for gjeldene rase og kjent gentest.
4 Oppdretter kan ikke stå på disiplinærlisten til NKK.
Dette kan medføre at flere vil søke om en utmerkelse og at flere oppdrettere kan få en
påskjønnelse for godt avlsarbeid og økt fokus på bredde i avl.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Trenger et bedre avlsverktøy for at dette skal ligge på FS og avlsutvalg/kontakter – pr dags
dato eksisterer ikke et slikt verktøy. Den beste løsningen nå i dag er at det fortsatt er
oppdretter som søker selv om å få tildelt prisen. Forbundsstyret er klar over at det er
oppdretter som da ikke kommer til å søke.
De ulike rasene ønsker forskjellige krav ved utdelingen av prisen. Da særlig på antall valper
og vurderingen av egenskaper som kan differensieres i forhold til rase.
Camilla H Repshus og Ståle Bakkemo trer inn i utvalget sammen med Ellen Tråen (leder).
Vedtak:
FS ved utvalget sender en henstilling til avlsutvalgene/kontaktene, hvor de blir bedt om å
benytte dagens regler som utgangspunkt og komme med tilbakemeldinger på sine spesifikke
endringer og ønsker på kriteriene for Årets Oppdretter.

Saksnr.
FS.sak.17.21

Sakstittel
Avlskrav NEG

Saksutredning:
Norges Elghundklubbers Forbund søker sunnhetsutvalget i NKK om registeringsnekt på 80
avkom pr hannhund jmf. RS vedtak Sak 16.21 FS-sak Endring i krav for avlshunder NEG –
FS.
Saksutredning og vedtak fra RS 2021:
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 hanne 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. 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. Norske Elghundklubbers Forbund 44. ORDINÆRE
REPRESENTANTSKAPSMØTE Side 165 av 179 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 hanne 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
hanne 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. 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. 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 Anatll registrerte År Antall registrerte NEG pr årgang Norske Elghundklubbers
Forbund 44. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE Side 166 av 179
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 gentiske variasjonen. FS ved sine avelsutvalg vil derfor fremskaffe
oppdaterte data om den effektive populasjonstørrelsen og genetisk variasjon for begge de
norske rasene. Dette er helt sentrale data i forvaltningen av en hundepoulasjon og dermed
sentale også ved revidering av RAS dokumentene som nå er igansatt. Når disse data
foreligger, vil en gjøre vurderinger i forhold til hvilke ytterligere avlsmessige virkemidler som
er nødvendige i forvaltningen av de norske rasene.
Jon Erling Skåtan fremlegger saken for FS FS forslag til vedtak: Saken ble tatt opp til
votering med følgende alternativer For FS sitt forslag 5685 88,28 % Mot FS sitt forslag 755
11,72 % Blank 0 FS forslag til vedtak ble vedtatt.

Norges Elghundklubbers Forbund ber om en reduksjon i henhold til RS vedtak på maksimalt
80 avkom pr. hann hund ihht 2% regel summert av de siste fem årskull for Norsk elghund grå.
Dette vil være et viktig grep for å kunne sette nye avlskrav med mål om å øke den genetiske
variasjonen i populasjonen og avle friske hunder i fremtiden. Dette er i tråd med etiske
retningslinjer for avl i NKK.
Vedtak:
Norges Elghundklubbers Forbund vedtar søknad om registeringsnekt ved 80 avkom pr
hannhund i DogWeb NKK. Ellen Tråen utarbeider et forslag til søknad i samarbeid med
Leder Endre Stakkerud. Søknaden sendes til Sunnhetsutvalget NKK innen fristen 20.09.2021.

Saksnr.
FS.sak.96.21

Sakstittel
UM og NM Bandhund – Troms EHK

Saksutredning:
FS mottok mail fra Troms EHK ved Kolbjørn Thun, prøveleder UM Bandhund 2022 og NM
Bandhund 2023. Mailen er gjengitt nedenfor:
Troms Elghundklubb er tildelt Ungdomsmesterskapet Bandhund i 2022 og NM
Bandhund 2023.Arbeidet er startet opp og i den forbindelse ber vi FS om noen
avklaringer da dette har betydning for bl.a. budsjett:
1. Ungdomsmesterskapet er greit. Her vil vi gå ut med invitasjon gjennom NEKF
01.03.2022 med påmeldingsfrist 09.05.2022 og søkt NKK om gjennomføring
06.08.2022.
2. NM Bandhund 2023:
a) Pkt.6 "Klubbene melder på reservehund som kommer inn ved forfall for hund kun
fra egen hund".
Slik dette er formulert finnes ingen "Generell reserveliste hvor hunder tas inn basert
på områdeklubber som ikke stiller deltaker og hvor rangeringen skjer med bakgrunn i
oppnådde resultater". TROEHK ber om en bekreftelse på at dette gjelder da det har
betydning for antall terreng og kjentpersoner som skal benyttes. Deltakerantall har
stor betydning for planlegging av overnatting etc.
b) Pkt.8 "Arrangør inviterer dommere til å dømme, i samarbeid med aktuell fagkomite
(bandhundkomite og løshundkomite). Det skal tilstrebes en god geografisk fordeling
av dommere. Det skal velges rutinerte dommere som har god kjennskap til gjeldende
regelverk. Dommer kan ikke dømme hund fra egen klubb".
I dette er det ikke sagt noe om utgifter til reise og opphold for dommer. Budsjettmessig
er dette en viktig sak å få avklart for TROEHK.
Hva legger bestemmelsene i rutinerte dommere med god kjennskap til gjeldende
regelverk?
Når det gjelder å "dømme hund fra egen klubb" trenger vi også her en presisering da
dommere har flyttet mye mellom klubber og hatt medlemskap i flere områdeklubber.
Mvh
Kolbjørn Thun
Prøveleder UM 2022 og NM 2023.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
FS jobber med revideringen av uttaksreglene. Spørsmålene som prøveleder for UM 2022 og
NM 2023 belyser er hensyntatt i denne revideringer. Uttaksreglene vil bli behandlet på
styremøte i oktober. De reviderte uttaksreglene vil først få virkning for prøvesesongen 2022.
Vedtak:
Det foregår nå er revidering av uttaksreglene hvor dette blir hensyntatt. De reviderte
uttaksreglene vil gjelde fra jaktprøvesesongen 2022

Saksnr.
FS.sak.97.21

Sakstittel
Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES)

Saksutredning:
Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES) ligger på DropBox under
Forbundsstyret – Styresaker – 2021 saker 2021.09.14

Vedtak:
Saken utsettes til forbundsstyremøte 23.11.2021

Saksnr.
FS.sak.64.21

Sakstittel
Søknad økonomisk støtte NM Bandhund 2021 - ØEHK

Saksutredning:
11.05.2021 fattet forbundsstyret følgende vedtak etter søknad om økonomisk støtte NM
Bandhund 2021 fra Østerdalen EHK:
Forbundsstyret bevilger kr. 20 000,- som støtte til NM Bandhund 2021. Utbetalingen
skjer etter innsendt regnskap for arrangementet.
Forbundsstyret mottok e-post fra Østerdalen EHK13.09.2021 med regnskapet for
arrangementet. Regnskapet ligger vedlagt

Vedtak:
Forbundsstyret ved forbundssekretær utbetaler bevilget beløp på kr 20.000, - til Østerdalen
EHK etter innsendt regnskap for arrangementet.

Saksnr.
FS.sak.98.21

Sakstittel
Eventuelt

•

NKK RS avholdes i november 2021
Det har ikke kommet oversikt over saker som skal opp, ei heller innbydelse med
påmelding av delegater.

•

Høring på endring av hundeloven med frist 26.11.2021
Høringsinstansen ligger ute på departementsidene. FS ser på dette. Fristen for
uttalelser er 26.11.2021. Endre oversender link.

•

Avlsgranskning NEG FS.sak.41.21
FS ønsker dokumentasjon på hvilke mål AU-NEG har for arrangementet og hvordan
man skal følge dette opp. FS ber også AU-NEG å legge fram en evaluering av
tilsvarende arrangement for 2020. Forbundssekretær sender en henvendelse til AU
NEG og etterspør dette

Neste forbundsstyret avholdes 26.10.2021

