
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   26.10.2021 

Tid:   Kl. 15.00 – 20.00 

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder     

Camilla H Repshus Styremedlem 15.40 – 17.50 

Leif Einar Olsen Styremedlem  

Eivind Haugseth Styremedlem   

Ellen Tråen 1. vara   Fra klokka 15.20  

Ståle Bakkemo 2. vara  Frå klokka 16.00 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter Nestleder 

 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite LKK          

 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

 

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.99.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.100.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.101.21 Økonomirapport pr. 30.09.2021 

FS.sak.67.21 Hjemmekontorgodtgjørelse.  

FS.sak.91.21 Endret instruks mislykket 2-dagers 

FS.sak.37.21 Uttaksregler NM og Nordisk 

FS.sak.102.21 Oppnevning til NKKs komiteer og utvalg 

FS.sak.103.21 Bandhundprøver - Prøvetider 

FS.sak.41.21 Avlsgranskning NEG – oppfølging 

FS.sak.34.21 Instruks for avlsutvalgene NEKF – agenda samling 20.11.2021 

FS.sak.104.21 Eventuelt 
 

 

Rendalen 26.10.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 99.21 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 15.09.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 15.09.2021 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.100.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

Det skal avholdes møte i NÄU 10.11.2021, Endre Stakkerud har sendt en 

kalenderinnkalling til møte. Det er Sverige som står ansvarlig for møtet.  

Det vil bli innkalt til møte/kurs angående Hitta Älghund for forbundsstyret og 

utvalgene, så snart tidspunktet er fastsatt. 

 

• Aninova 

Utvalget vil utarbeid forslag til RS sak som vil bli framlagt for behandling på 

styremøte 23.11.2021 

 

• IT-Utvalget. Møte 16.09.2021  

Utvalget skal utarbeide et beslutningsvedtak som vil bli framlagt for behandling på 

styremøtet 23.11.2021. 

Endre Stakkerud innkaller til møte med NKK, som er nødvendig for å få avklart hva 

det kan forventes å få fra NKK etter hvert og hva IT- Utvalget skal jobbe videre 

med/mot. 

 



• Møte NKKs Jakthundkomite 29.09.2021 

Ligger på hjemmesiden til NKK 

 

• Påmelding NKK RS 

Avholdes lørdag 27.11.2021  

NEKF har muligheten til å stille med 7 representanter.  

Endre Stakkerud, Eivind Haugseth, Ståle Bakkemo og Elin Elg Trøen representerer 

NEK. 

  

• Avlsrådskurs 2022 – NKK 

Sammenfaller med NEKF RS.  

Sender en henvendelse til NKK om at dette avlsrådskurset sammenfaller med NEKF 

RS. Henstiller til NKK at kurset blir flyttet.  

 

• Høring – Endringer i lov om hundehold – Hundeloven 

Frist for høring 26.11.2021 

Mulig å komme med innspill fram til neste forbundsstyremøte 23.11.2021 

 

• Situasjonen i NKK – Etter nesten tre år som administrerende direktør i Norsk Kennel 

Klub, forlater Torbjørn Brenna stillingen. Bakgrunnen er at NKKs hovedstyre og 

Torbjørn Brenna har ulik oppfatning av hva som er riktig vei for Norsk Kennel Klub 

videre. Partene har derfor funnet det mest hensiktsmessig å avslutte samarbeidet.  

Hovedstyrets leder Tom Øystein Martinsen vil gå inn som arbeidende styrelder i en 

overgangsperiode, og vil arbeide sammen med den øvrige ledelsen i NKKs 

administrasjon. 

 

• Terminliste 2022 – søknad om utstilling og prøve. 

NKK sende ut informasjon 19.10.2021 om at rutinene for søknader til arrangement 

neste år legges om.  Det vil bli sendt ut informasjon til alle klubber og forbund fra 

NKK når det åpnes for søknader, og NKK håper det skjer om kort tid. I mellomtiden 

oppfordrer NKK til å starte planleggingen av arrangementene, slik at det som gjenstår 

er å søke om disse i systemet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.101.21 Økonomirapport pr. 30.09.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 30.09.2021 ligger vedlagt innkallingen og på dropbox. 

 

Leder Endre Stakkerud og forbundssekretær har laget en oversikt over utgifter NEKF har ved 

SMN Regnskap. Det vil bli vurdert bytte av regnskapskontor. Det avtales et teamsmøte med 

Vekstra Nord-Øst SA.  



Lånet på kr. 370.000, - som NEKF bevilget til NKK for utvikling av 

prøveregisteringsprogrammet er tilbakebetalt i sin helhet. 

Angående konto 1579 – utestående fordringer så gjelder dette en faktura som var en 

viderefakturering, utgiftene vedrørende dette skulle vært ført mot 1579 og ikke kostnadsført 

slik det har blitt gjort. Dersom det hadde blitt ført mot 1579 så hadde den gått i null. I og med 

at regnskapet for 2020 er ferdig, så må nok korrigeringen gjøres i 2021. Altså at 1579 nulles 

ut, og konto 6860 og 7140 reduseres. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 30.09.2021 tas til orientering. 

Det tas kontakt med Vekstra Nors- Øst SA med forespørsel om å bistå NEKF med 

regnskapsførsel. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.67.21 Hjemmekontorgodtgjørelse. 

 

Saksutredning: 

Forbundssekretær Elin Elg Trøen i Norske Elghundklubbers forbund har en ordning med 

hjemmekontor. Dette ble avtalt ved hennes ansettelse i februar 2019. Hun har i 2021 innredet 

et eget kontor for denne aktiviteten slik at også arkivet til forbundet kan overføres fra et 

tidligere arkivlokale på en annen adresse. Som en kompensasjon for opparbeidelsen av dette 

kontoret og dekning av driftskostnader er det rimelig at forbundet betaler en godtgjørelse for 

dette. Det er i drøftelse med forbundssekretæren avtalt en månedlig kompensasjon på kr. 

1 500,-  

 

 

Vedtak: 

Det betales et månedlig beløp på kr. 1 500,- til forbundssekretæren for dekning av kostnader 

for opparbeidelse og drift av hjemmekontor og arkiv på hennes hjemmeadresse. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.91.21 Endret instruks mislykket 2-dagers 

 

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 

 

 

Utfordringen ble sent til Jaktprøveutvalgene for løs- og bandhund som gjør en vurdering og 

sender forslag til instruks for mislykket 2-dagers prøve til FS som fastsetter ny instruks. 

 

Løshund-komiteen og Bandhund-komiteen har sett på alternativene til ny instruks for 

«Mislykket 2-dagers prøve. Løshundkomiteen mener definisjonen av Mislykket 2-dagers 

prøve er når hunden ikke får 1. premie samlet og mener alternativ A bør legges til grunn. 

Bandhundkomiteen mener at en mislykket 2-dagers prøve er når hunden ikke får premiering 

samlet, altså, 1, 2. eller 3. premie. Uenigheten er altså på definisjonen av «Mislykket». 

 

Vedtak: 

Utsettes til styremøte 23.11.2021  

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.37.21 Uttaksregler NM 

 

Saksutredning: 

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

forslag til reviderte uttaksregler NM. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Forbundsstyret ønsker å sende en forespørsel til sine fagutvalg for å få belyst dagens 

rangering ved uttak til mesterskap samt ved premiering. Det kan være hensiktsmessig å se på 

hvordan dette er løst ved eliteprøver blodspor. 

 

Vedtak: 

Framlagt forslag ble godkjent og vedtatt mot en stemme, med de endringer og tillegg som 

fremkom på møte. Uttaksreglene gjelder fra 2023. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.102.21 Oppnevning til NKKs komiteer og utvalg 

 

Saksutredning: 

Den 31. desember utgår perioden for noen av de tillitsvalgte personer i flere av NKKs 

komiteer. NKK ber derfor om forslag til kandidater. NKK ber klubbene komme med forslag 

til de kompetansegrupper (KG)/komiteer/utvalg som er aktuelle for klubbens aktiviteter.  

De foreslåtte medlemmene til de ulike komiteene og utvalgene må være forespurt og sagt seg 

villig til å gå inn i vervet.  

 

 

Vedtak: 

Norske Elghundklubbers Forbund sender inn forslag på kandidater til NKK for de utvalg som 

naturlig hører til NEKF sitt arbeidsfelt innen tidsfristen 31.10.2021 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.103.21 Bandhundprøver - Prøvetider 

 

Saksutredning: 



Forbundsstyret mottok mail fra Jotunfjell Fjordane EHK (JFEHK) ved leder Dag H Lianes 

12.10.2021, hvor de ber NEKF vurdere om det er rett og hensiktsmessig at det ikke kan gås 

bandhundprøver etter 23.12.  

JFEHK viser til at løshundprøver kan gås 1-31.januar, de viser også til at det kan gås 

ferksporprøver hele året med unntak av 01.05-30.06 samt den generelle helligdagsfredningen. 

JFEHK vil at NEKF skal ta initiativ til at prøvesesongen for bandhundprøver blir endret og at 

det primært bør kunne gås bandhundprøver i samme tidsperiode som fersksporprøver. 

Bandhundkomiteen har ingen motforestillinger med at det åpnes for bandhundprøver i januar 

jf mail fra Løshundkomiteen ved leder Jan Petter Løseth.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret utarbeidet en søknad om at bandhundprøver kan gjennomføres på lik linje som 

løshundprøver til 31. januar. Søknaden sendes NKK  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.41.21 Avlsgranskning NEG – oppfølging. 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra AU NEG 02.02.2021 om søknad om tildeling av midler for å 

gjennomføre avlsgranskning NEG 2021. Denne søknaden ble behandlet på forbundsstyremøte 

17.02.2021 FS.sak 41.21. I etterkant av møtet var Endre Stakkerud i kontakt med leder i AU 

NEG, hvor han formidlet vedtaket som ble fattet på møtet samt at forbundsstyret savnet 

uttakskriteriene for valg av hannhunder til denne avlsgranskningen. Vedtaket er gjengitt 

nedenfor: 

FS er positive til å yte økonomisk støtte til gjennomføring av «Avlsgranskning NEG». FS 

ønsker imidlertid 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. 

På forbundsstyremøte den 15.09 2021 var saken oppe igjen under eventuelt (FS.sak 98.21), da 

forbundsstyret ikke har mottatt denne dokumentasjonen og evalueringen. 

Det ble sendt mail til AU NEG 18.10.2021, hvor dette ble etterspurt og forbundsstyret ba om 

en tilbakemelding. 

Forbundsstyret mottok mail fra AU NEG ved leder Isak Halvorsen 21.10.2021. 



Svaret ligger vedlagt og på dropbox. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Det ble stilt spørsmål om hvor mange av hunden som har blitt benyttet i avl og det syns å 

være lite hunder av bandhundlinjer i avlsgranskningen. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret takker for svar fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU NEG) og tar med 

seg dette videre i videre arbeid i avlsstrategien for NEG. Forbundsstyret inviterer AU NEG til 

møte på Garder Kurs- og Konferansesenter fredag 19.11.2021. Avlsutvalgene og kontaktene 

skal ha samling lørdag 20.11.2021. Agendaen for møte vil være hensikten og målet ved 

avlsgranskningen samt veien videre i arbeidet med avl for rasen. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.34.21 Instruks for avlsutvalgene NEKF – agenda samling 20.11.2021 

 

Saksutredning: 

Det vil bli avholdt samling for avlsutvalgene og avlskontaktene lørdag 20.11.2021 på Garder 

Kurs- og Konferansesenter. Samlingen ble forhåndsmeldt pr mail 14.10.2021 med 

påmeldingsfrist innen 10.11.2021. Agenda for samlingen vil bli sendt på et senere tidspunkt. 

 

Utvalget bestående Camilla Repshus, Ellen Tråen og Eivind Haugseth har utarbeidet et utkast 

til instruks for avlsutvalgene i NEKF som ønskes ferdigstilt på samlingen 20.11.2021 

 

 

Vedtak: 

Utvalget fortsetter å jobbe med agenda for samlingen som sendes senest 6 november 2021 til 

deltakerne av samlingen. 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.104.21 Eventuelt 

 

• Forbundsstyret mottok en forespørsel fra Salten EHK ved Veronica Lundli hvor de 

etterspør en enkel kolleksjon av klær som alle medlemmer kan kjøpe. Det skal være 

mulig å få trykket områdeklubbens logo i tillegg til logoen for NEKF på kolleksjonen.  



Dette må være litt opp til hver enkelt klubb. 

Forbundsstyret tar kontakt med forhandler av allerede eksisterende kolleksjon for 

Norske Elghundklubbers Forbund og forespør om det er mulig å få sydd på logo til 

hver enkelt områdeklubb i tillegg til NEKFs logo. 

 

• Overnatting forbundsstyre ved avlssamling for avlsutvalg og kontakter 20.11.2021 og 

Forbundsstyremøte14.12.2021 

Avlssamling 20.11.2021. Forbundsstyret og AU NEG skal ha et arbeidsmøte fredag 

19.11.2021 klokka 17.00. Forbundsstyret og eventuelt AU NEG trenger overnatting 

fra fredag til lørdag. 

Forbundsstyre mener det er hensiktsmessig å starte planlagt møte 14.12.2021 på 

ettermiddagen dagen før ( 13.12.2021klokka 17.00). Forbundsstyret trenger derfor 

overnatting i forbindelse med forbundsstyremøtet. 

 

• Forbundsstyret ved sekretær sender en forespørsel til utvalg og komiteer om de ønsker 

å saker behandlet av forbundsstyret og eventuelt fremmes for RS 2022. 

 

 

 

 

Neste forbundsstyret avholdes 23.11.2021  


