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                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

 

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   23.11.2021 

Tid:   Kl. 15.00 – 18.15 

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder     
Leif Einar Olsen Styremedlem  
Eivind Haugseth Styremedlem   

Ellen Tråen 1. vara   Fra kl 15.50 til kl 17.30   
Ståle Bakkemo 2.vara  Fra kl 16.20 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter Nestleder 
Camilla H Repshus Styremedlem 
 

Vara-medlemmer som møtte: 

 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite  Leder LKK       

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.105.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.106.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.107.21 Økonomirapport pr. 30.09.2021 

FS.sak.91.21 Endret instruks mislykket 2-dagers 

FS.sak.108.21 Uttaksregler Nordisk – Løshund og bandhund 

FS.sak.109.21 Uttaksregler UM 

FS.sak.121.20 Statutter Årets Oppdretter 

FS.sak.110.21 Søknad om endring av grense for aktivitetsområdet 

FS.sak.111.21 Søknad hederstegn i sølv  

FS.sak.112.21 Frasigelse verv – medlem i Avlsutvalget Jämthund 

FS.sak.97.21 Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES)  

FS.sak.113.21 Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Grå (RAS NEG)  

FS.sak.114.21 Rasespesifikk avlsstrategi Østsibirsk Laika 

FS.sak.115.21 IT-strategi 

 

Rendalen 23.11.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 99.21 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 26.10.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Da det ble meldt forfall fra flere i Forbundsstyret, valgte de møtende medlemmene og 

beramme nytt møte for noen av sakene. Dette gjelder FS saker: 

  91.21 

108.21 

109.21 

113.21  

114.21.  

 

Møtet ble berammet 08.12.2021 

 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 26.10.2021 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

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

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

• NÄU – Møte 17.11.2021  

Gjennomgikk status på avls-, data og jaktprøvegruppene.  

Nordisk mesterskap Løshund er planlagt 10.-11. september 2023 i Finland.  

Neste møte 22.02.2022 
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• Aninova 

Det vil avholdes ett til to møter fram til 14.12.2021 når utvalget skal legge frem sin 

innstilling. 

 

• IT-Utvalget.  

Avholdt møte 16.09.2021 

Har informert NKK at vi jobber med IT strategi i NEKF og at vi ønsker 

samarbeid/møte med dem for å avklare NKK sin holdning til fremtidig satsing på IT 

verktøy og dataflyt. 

 

• Hitta Älghund –  

Informasjonsmøte avholdt for utvalg og komiteer 16.11.2021 

 

• Avlsrådskurs 2022 – NKK 

Det ble sendt en mail til NKK hvor det ble forespurt om de kunne flytte det planlagte 

Avlsrådskurset da det sammenfalt med NEKFs RS. NKK så ingen mulighet til å 

oppfylle dette ønsket. 

 

• Høring – Endringer i lov om hundehold – Hundeloven.  

Møte med NKK og NJFF 09.11.2021 hvor endringer som vil ha en negativ 

innvirkning for dem som har jakthunder ble gjennomgått.. NEKF sender også inn 

høringssvar mye likt det fra NKK. 

 

• Kvartalsrapport mottatt fra Løshundkomiteen. 

Tatt til etterretning.  

 

• Behandling av innsendte saker til NKK/SU angående NEG 

✓ Norsk Kennel Klubb v/Sunnhetsutvalget har behandlet Norske 

Elghundklubbers Forbund sin søknad om antallsbegrensning og fattet 

følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: 

 

Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk 

elghund grå, reduseres fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer 

foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. Dette 

gjelder også for importerte avkom. Importerte avkom som er født før 

grensen er nådd, registreres på ordinær måte i NKK. 

Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for 

maksimalt antall avkom er nådd. 

Det er mulig å søke dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En 

begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt 

partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges 

søknaden. 

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 

 

✓ Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske 

Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og 

fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: 

 

Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for 
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sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle 

Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, 

CDSL ITGA10) for foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at 

minst et av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende 

genet for hver av sykdommene. 

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske 

hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er 

frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i 

live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd 

brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene. 

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 

NEKF/AU NEG oppfordrer eiere av tisper og hanner som er planlagt 

bruk i avl, om å ta en gentest på hunden sin. Prøvesvaret fra gentest 

stambokføres på NKK/Dogweb. Informasjon om godkjent 

testlaboratorium, skjema, retningslinjer for registering av DNA-

testresultater finnes på NKK.no 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.101.21 Økonomirapport pr. 31.10.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport er sendt forbundsstyret. 

 

Forbundssekretær sendte forespørsel til regnskapskontoret for noen av kontoene og etterspurte 

spesifisert hovedbokutskrift fra følgende kontoer: 

5390 – Møtegodtgjørelse 

6420 – Leie datasystemer 

6553 – Programvare 

6861 – RS-møte 

7420 – Gaver/diplomer/premier 

7460 – Prosjekt 

1380 – fordringer på ansatte  

1579 – Andre kortsikte fordringer inneholder. 

 

Hovedboken NEKF fikk tilbake fra Regnskapskontoret viser kun fakturanummer og ikke hva 

beløpene gjelder. 
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I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Spørsmål til kontoene 6420 Leie datasystemer, 7770 Bankgebyrer og 8160 Valutatap avklares 

og sendes på epost til styrets medlemmer når det er avklart 

 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 31.10.2021 tas til orientering. 

 

 

 

 
 

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 
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premiering samlet, altså, 1, 2. eller 3. premie. Uenigheten er altså på definisjonen av 

«Mislykket». 

Forslag A og B for instruks for mislykket 2-dagers prøve ligger vedlagt og på dropbox 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar at Instruks B for mislykket 2- dager prøve skal gjelde. Instruksen 

legges ut på hjemmesiden og sendes klubbene. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.108.21 Uttaksregler Nordisk Mesterskap 

 

Saksutredning: 

Uttaksregler Nordisk Mesterskap  

 

 

Vedtak: 

Utsettes til nytt berammet møte 08.12.2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.109.21 Uttaksregler Ungdomsmesterskap 

 

Saksutredning: 

Uttaksregler Ungdomsmesterskap 

 

 

Vedtak: 

Utsettes til nytt berammet møte 08.12.2021. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.121.20 Statutter Årets Oppdretter 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med revidering av statutter for årets oppdretter ba FS om innspill fra AU til de 

forskjellige rasene tilknyttet forbundet om eventuelle ønsker om endringer i stattuter 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 sendtes denne ut på ny. 

 

Det er kun avlskontaktene for Halleforshund som kom med tilbakemelding på siste 

henvendelsen fra FS. AU Jämt og AU NEG ga tilbakemelding våren 2021.  

Ut ifra de svar som har kommet og gjeldene statutter er det utarbeidet et forslag. 

 

 

Vedtak: 

Fremlagt endringsforslag til Statutter Årets Oppdretter ble vedtatt. Dette er en mellomløsning 

frem til vi har et avlsverktøy som kan rangere alle kull etter resultater slik at alle oppdrettere 

stiller likt og ikke etter hvem som søker. Statutter Årets Oppdretter publiseres på NEKFs 

hjemmeside 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.110.21 Søknad om endring av grense for aktivitetsområdet 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 11.11.2021, hvor det søkes om å få endret 

grensen for klubbens aktivitetsområde. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Vedtektene gir styret mandat til å behandle saken. Viktig at tilgrensende områdeklubber får 

anledning til å uttale seg jf § 7 i NKK sine saksbehandlingsregler. 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes da forbundsstyret ønsker å involvere alle parter dette gjelder. Etter at de berørte 

områdeklubber er gitt mulighet til å uttale seg utarbeides det et saksfremlegg som 

ferdigbehandles innen utgangen av januar 2022.  
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.111.21 Søknad hederstegn i sølv  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 14.11.2021. De ønsker å tildele 3 medlemmer 

forbundets hederstegn i sølv, for deres store innsats for klubben og elghund arbeide i mange 

år. De ønsker eventuelt å tildele hedersmerket i sølv på sitt årsmøte i 2022. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner innkomne søknader til kandidater til hederstegn i sølv.  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.112.21 Frasigelse verv – medlem i Avlsutvalget Jämthund 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottatt frasigelse fra et medlem i AU Jämthund.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar frasigelsen til etterretning.  

 

Forbundsstyret tar opp igjen sammensetningen av AU Jämthund på neste styremøte. 

Forbundsstyret tar kontakter de øvrige medlemmer i utvalget. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.97.21 Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES)  

 

Saksutredning: 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort fikk i oppdrag fra forbundsstyret og revidere 

Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Sort (RAS NES).  Oppdatert RAS dokumentet er 

mottatt 

 

 

Vedtak: 

Utsettes til nytt berammet møte 08.12.2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.113.21 Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Grå (RAS NEG)  

 

Saksutredning: 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort fikk i oppdrag fra forbundsstyret og revidere 

Rasespesifikk avlsstrategi Norsk Elghund Grå (RAS NEG).  Oppdatert RAS dokumentet er 

mottatt. 

 

 

Vedtak: 

Utsettes til nytt berammet møte 08.12.2021. 
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.114.21 Rasespesifikk avlsstrategi Østsibirsk Laika  

 

Saksutredning: 

Avlskontaktene for Østsibirsk Laika fikk i oppdrag fra forbundsstyret og revidere 

Rasespesifikk avlsstrategi Østsibirsk Laika. Oppdatert RAS dokumentet er mottatt 
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Vedtak: 

Utsettes til nytt berammet møte 08.12.2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.115.21 IT-strategi 

Bakgrunn: 

I sak 11.10.14 fattet RS følgende enstemmige vedtak etter forslag fra Nord-Trøndelag 

Elghundklubb: 

FELLES AVLSDATABASE 

NEKF tar initiativ og jobber opp mot Nordisk Elghundunion med målsetting om å lage 

en felles avlsdatabase for elghundrasene som integreres mot respektive lands 

kennelklubbers databaser. Valg av database bør være basert på tidligere utarbeidede og 

utprøvde løsninger, og innenfor økonomiske forsvarlige rammer. 

 

27.-28. mai 2016 ble det avholdt møte i Nordisk Älghundunion på Gardermoen 

På dette møtet bekreftet representanter fra Norge, Sverige og Finland sin tilslutning til 

samarbeid ved å vedta en formalisert virksomhetsplan for NÄU. NÄU utformet her et 

skriv til alle kennelklubbene om formell tilgang til kopidata for en felles database og 

en databasegruppe ble nedsatt for etablering av en felles database med utgangspunkt i 

Hittaälghund. 

 

I sak 10.05.1 2020 vedtok RS følgende: 

RS gir Forbundsstyret, i samarbeid med sine fagutvalg, i oppgave å bidra til å realisere 

den vedtatte virksomhetsplanen i regi av NÄU. Arbeidet i NÄU må være et fast punkt 

på Forbundsstyrets møter og gjennom dette rapportere status til områdeklubbene. 

 

Møtet i NÄU 16.12.2020 formulerte følgende: 

Nordisk Älghund (Hitta Älghund) er godt etablert, og får veldig bra tilførsel av data 

fra Norge, bra fra Sverige, men for lite fra Finland. Det skal jobbes med å få ut mer 

data fra FKK. Dt er full enighet om å jobbe videre med dette, og også å se det i 

sammenheng med Nordisk Virksomhetsplan av 28. mai 2016. 

 

Saksutredning: 

I arbeidet med Aninova-prosjektet, standardisering av årsmeldinger, rapportering etc. ser FS 

at det er behov for en enhetlig dataløsning som dekker alle formål med god nok kvalitet. Dette 

for å redusere kravet til den enkeltes datakunnskaper og behov for arbeidsinnsats for å kunne 

bidra i organisasjonsarbeid. I dagens landskap av informasjonssystemer som har relevant 

informasjon om våre hunder, når vi har hele populasjoner som mål, er det ikke enkelt å skape 

f.eks. statistikk eller beslutningsgrunnlag med god kvalitet.  

 

Vi er av den oppfatning at tidligere vedtak gjort av RS, se ovenfor, og NÄU legger til rette for 

at Nordisk Älghund, basert på Hitta Älghund, skal være å betrakte som Elghundforbundets 



Side 11 av 11 
 

«fagsystem». Det vil være Nordisk Älghund som kan ha alle relevante data om en hund og 

hele populasjon når alle integrasjoner med kennelklubbene er realisert. Dette vil i fremtida 

være en forutsetning for de analyser og rapporter som vi vil være avhengig av. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Økonomi – Nordisk Älghund (Hitta Älghund)– prinsippene er beskrevet i virksomhetsplanen. 

Det skal ikke koste noe å komme inn i Nordisk Älghund. Medlemslandene deler kostanden 

for videreutvikling og tilpasning etter solidarisk prinsipp. Prosjektkostnader ved kjøp av 

tjenester fra tredje part, vil bli vurdert for hvert prosjekt.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar at Nordisk Älghund (Hitta Älghund) skal være forbundets foretrukne 

løsning som forbundets datalagrings- og publiseringsportal for informasjon om hundene og 

kildesystem for egenrapportering og eksterne tjenesteleverandører.  

 

 

 

 

 

Neste møte 08.12.2021 klokka 16.00 med de sakene som er utsatt på møtet.  


