Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Norsk Skogmuseum
Dato:
17.08.2022
Tid:
Kl. 13.00-18.00
Faste medlemmer som møtte:
Endre Stakkerud
Eivind Haugseth
Camilla H Repshus
Leif Einar Olsen
Ellen Tråen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Vara-medlemmer som møtte:
Andre inviterte som møtte:
Ole Arthur Løite
Leder LKK
Andre deltakere på møtet:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.57.22
FS.sak.58.22
FS.sak.59.22
FS.sak.15.22
FS.sak.42.22
FS.sak.60.22
FS.sak.61.22
FS.sak.62.22
FS.sak.63.22
FS.sak.64.22
FS.sak.69.20
FS.sak.65.22
FS.sak.91.21
FS.sak.66.22

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Økonomi og regnskap
Hederstegn NEKF
Avtale aktivitetsområde STEHK og JFEHK
Søknad NEFKs Hedersbetegnelse i gull.
Rekruttering eksteriørdommerutdanning
Stambokføring av Høydemåling
Innkjøp/innkjøpsavtale Chipavleser
Gjennomgang forbundsstyrets oppgaver
Sak mot tidligere leder NEKF – U.OFF
Nordisk Mesterskap Løshund - uttak
Mislykket to dagers løshund og bandhund
Eventuelt

Elverum 17.08.2022
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF
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Saksnr.
FS.sak.57.22

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 22.-26.06.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Tilføyelse under FS.sak.66.22 Eventuelt
Utstilling - våre raser på valpeshow på utstillinger arrangert av andre.

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 22.-26.06 2022 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.58.22

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste – gjennomgått og oppdatert.
•

NÄU – Ledermøte 07-.08.07.2022 i Stockholm med Sverige som arrangør. Skriv fra
møtet er publisert på NEKFs hjemmeside.

•

Oversendt disiplinærsak NKK – FS sak 9.22- NKK har sendt mail 04.08.2022 for
uttales om saken til innklagede

•

Elghunden – opprette redaksjonsråd –Settes på agenda på neste møte

•

Invitasjon fra NKK til digitalt Informasjonsmøte om kommende ankebehandling i
Borgarting lagmannsrett 19-22/23 september 2022. Informasjonsmøte tar sikte på å gi
en god oversikt over hvordan NKK arbeider inn mot ankesaken.
Endre Stakkerud og Eivind Haugseth deltar for NEKF.
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Saksnr.
FS.sak.59.22

Sakstittel
Økonomi og regnskap.

Saksutredning:
Økonomirapport pr 31.07.2022 fra Duett er sendt forbundsstyret.

Vedtak:
Forbundssekretær tar kontakt med regnskapskontoret for korrekt splitting av kostander og ber
om å få tilsendt rapport pr 31.08.2022. Budsjettet må innarbeides i rapporten

Saksnr.
FS.sak.15.22

Sakstittel
Hederstegn NEKF

Saksutredning:
Det har vært diskutert om det burde vært spesifisert noe mer rundt kriterier for Sølvmerke og
Gullmerke.
Kriterier for sølv og gullmerke i regi av NKK lyder slik:
Sølvmerket:
Tildeles for verdifull personlig innsats for NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid,
herunder også fremragende oppdrett. Merket kan i særlige tilfeller tildeles en person post
mortem.
Deles ut på arrangementer som er naturlig for vedkommende aktivitetsområde.
Gullmerket:
Tildeles for fremragende personlig innsats for NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid.
Hvis merket tildeles for arbeid direkte med hunder, må arbeidet ha spent over en lang årrekke,
flere raser og flere områder (oppdrett, dommerfunksjon, kynologisk forskning osv).
Merket kan i særlige tilfeller tildeles en person post mortem.
Merket bør vanligvis utdeles på representantskapsmøtet (RS), DOGS4ALL eller annet større
arrangement.
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Punkter som ble diskutert i forbundsstyret for kriterier knyttet til hedersbetegnelse i regi av
NEKF:
•

Gullmerke:
- Bør innsatsen ha vart over tid og være knyttet til arbeid for medlemsklubber og
elghundsak(er), på flere nivå, altså både på klubbnivå og sentralt i organisasjonen
ved styreverv eller utvalg?
- Arbeidet som er knyttet direkte med hunder eller aktivitet for medlemmer også
være et kriterie?
- Skal det fastsettes antall år eller et minimum, eller skal det kunne diskuteres i hver
enkelt sak.
• Sølvmerke:
- Tildeles personlig innsats i en områdeklubber og elghundsak over tid. Kan dette
spesifiseres med: for personer som har bidratt med en spesiell dugnadsinnsats for å
bidra til medlemsaktivitet som arrangere ringtreninger, utstillinger og prøver eller
styreverv?

Vedtak:
Det legges fram et utkast til reviderte statutter Hederstegn NEKF på neste forbundsstyremøte
for vedtak.

Saksnr.
FS.sak.42.22

Sakstittel
Avtale aktivitetsområde STEHK og JFEHK

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 11.11.2021, hvor det søkes om å få endret
grensen og bruk av klubbenes aktivitetsområde. De berørte områdeklubber ble invitert til
møte 22.04.2022 for å søke enighet om grensene for de aktuelle aktivitetsområdene.
Områdeklubbene kom til enighet og det ble utarbeidet en avtale for bruk av klubbenes
aktivitetsområde.

Vedtak:
Fremlagt forslag til avtale for bruk av aktivitetsområde mellom STEHK og JFEHK tas til
etterretning.
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Saksnr.
FS.sak.60.22

Sakstittel
Søknad NEFKs Hedersbetegnelse i gull.

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok henvendelse om overrekkelse av NEKFs gullnål som ble tildelt i
FS.sak.38.19

Vedtak:
Forbundsstyret overrekker NEKFs gullnål som ble vedtatt tildelt i FS.Sak 38.19.

Saksnr.
FS.sak.61.22

Sakstittel
Rekruttering eksteriørdommerutdanning

Saksutredning:
Forbundsstyret vil prioritere å rekruttere eksteriørdommere. FS ønsker i samarbeid med
eksteriørdommerkomiteen å arrangere ringsekretærkurs og kynologikurs.
Ringsekretærkurset kan gjennomføres digitalt og foreslått arrangert februar/mars 2023. På
dette kurset stiller NKK med godkjente kursholdere. Det må undersøkes om pris og fastsetter
dato (helg) for gjennomføring av kurset.
Kynologikurs bør avholdes våren 2023, her må det gjøres en avtale med en kursholder og
fastsette tidspunkt

Vedtak:
Forbundsstyret tar kontakt med eksteriørdommerkomiteen vedrørende rekrutteringsarbeid.
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Saksnr.
FS.sak.62.22

Sakstittel
Stambokføring av Høydemåling

Saksutredning:
Det må utarbeides en instruks for høydemålingen da denne må standardiseres. Det er ikke
ønskelig at det skal være et krav at en må ha høydemåling for å kunne stille hunden på
utstilling. Søknad for stambokføring utarbeides i samråd med eksteriørdommerkomiteen og
tas opp på neste forbundsstyremøte

Vedtak:
Forbundsstyret ber Eksteriørdommerkomiteen utarbeide et forslag til instruks for
høydemåling av elghunder.

Saksnr.
FS.sak.63.22

Sakstittel
Innkjøp/innkjøpsavtale Chipavleser

Saksutredning:
Etter revideringen av jaktprøvereglene står det i prøvereglene punkt 1.3.3. Dommeroppgaver:
«Kontrollere hundens ID. nr, hunder hvor man ikke finner eller får avlest chip får ikke
starte. For hunder med utenlandsk chip må egen skanner medbringes av eier/fører.»
Skal områdeklubbene /dommere tilfredsstille dette må de ha tilgang til chipavlesere.

Vedtak:
Forbundsstyret innhenter tilbud på chipavlesere som områdeklubber og/eller dommere kan
benytte seg av.
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Saksnr.
FS.sak.64.22

Sakstittel
Gjennomgang forbundsstyrets oppgaver

Saksutredning:
Med bakgrunn i FS.sak.55.22 og drøfting i møtet 22.-23. juni 2022, vil det være nødvendig å
drøfte en videre tilpasning av FS organisering og den operasjonelle virksomhet for å oppnå de
ønskede effekter.
Det forventes flere store utfordringer innen flere områder som vil påvirke vår virksomhet,
både organisasjonen, FS og områdeklubber, og det enkelte medlem. Dette gjelder bl.a.:
• Avl
o Forskrift om avl av hund (Mattilsynet)
o Avlsprogram (NKK)
o Revidering av RAS
o Helseutfordringer
• Dataassistert løsninger
o Egenskapsindekser – «Aninova-prosjektet»
o Helse (NKK, DyreID og andre)
o Videreutvikling av dataløsninger
o Raskere publisering av prøver
o Bedre løsninger for rapportering og statistikk
o Datakvalitet
• Videreutvikling av samarbeidsrelasjoner
o NKK og NKU
o NÄU
o Andre jakthund organisasjoner
• Informasjonsarbeid gjennom
o Elghunden
o Web
o Facebook
o Annet
for målgruppene;
o Områdeklubber
o Oppdrettere
o Medlemmer
o Samarbeidspartnere og andre
For å være i stand til å løse disse og andre utfordringer, er det viktig at NEKF ved FS til
enhver tid har en offensiv tilnærming til hvordan oppgavene løses på best mulig måte. Det
inviteres derfor til en kreativ meningsutveksling, om hvordan NEKF best mulig kan
organisere seg med tanke på en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom FS, utvalg og
forbundssekretær.
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I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Det må legges fokus på kommunikasjon og informasjon fra forbundsstyret ut til
områdeklubber og medlemmer.

Vedtak:
Det innkalles til eget møte 5. september 2022 kl. 10.00 for gjennomgang av forbundsstyrets
oppgaver og fordeling av ansvar.

Saksnr.
FS.sak.69.20

Sakstittel
Sak mot tidligere leder NEKF – U.OFF

Saksnr.
FS.sak.65.22

Sakstittel
Nordisk Mesterskap Løshund

Saksutredning:
Nordisk Mesterskap Løshund 2022 arrangeres av Finland 10.09.2022. Forbundsstyret
henvendte seg til områdeklubbene hvor de ble bedt om å sende inn kandidater til deltakelse på
Nordisk Mesterskap Løshund, da et kun er områdeklubbene som kan nominere deltakere til
mesterskapet. NEKF ved forbundsstyret tar ut hundene til mesterskapet etter gjeldende
uttaksregler for Nordisk Mesterskap. Løshundkomiteen gikk gjennom innkomne kandidater
og satte opp en rangert liste etter gjeldende uttaksregler.
NÄU har vedtatt å oppheve kravet om at alle land skal være representert med minimum en
tispe ved Nordisk Mesterskap.

Vedtak:
Følgende hunder ble tatt ut til å representere Norge:
NJ(L)CH
Loke
Eier: John Erik Vestad
NJ(L)CH
Tømmerkoias Bass
Eier: Lars Johan Skjeggedal
NJ(L)CH
Setesdalens Troll
Eier: Torbjørn Mykland
NJ(L)CH
Gopollhaugen`s Cantona
Eier: John Knibestøl
NJ(L)CH
Bjønnlosen`s Swix
Eier: Odd Johnsgård
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Reserver:
NJ(L)CHON Kvikk
NJ(L)CH
Bjønnlosen`s Poppo

Saksnr.
FS.sak.91.21

Eier: Herbrand Skriudalen
Eier: Omar Trøen

Sakstittel
Mislykket to-dagers løshund og bandhund

Saksutredning:
Gjennom arbeidet med indeksbasert avl, først vår eget Aninova-prosjekt og deretter NKK
prosjektet som utreder mulighetene for dannelse av et eget selskap for å utvikle dataassistert
avl, har vi blitt mye mer bevisst betydningen av datakvalitet i alle ledd. En av de største
«synderne» mht. datakvalitet på jaktprøvene, er muligheten for å gjøre nytte av en vellykket
(les 1. premie) prøvedag som en del av en mislykket to-dagers prøve i den betydning at todagers prøven samlet ikke har gitt premiering. I slike tilfeller har det vært mulig å «overføre»
denne prøvedagen til et en-dags refnr, hvis hundeeier kunne nyttiggjøre denne for en søknad
om jaktchampionat.
Ordningen ble etablert med gode intensjoner, men det har ikke vært mulig å lage en entydig
instruks for bruk og områdeklubbene har derfor praktisert dette ulikt. Konsekvensen er at
datagrunnlaget for den enkelt hund blir mer eller mindre feil og en videre bearbeiding av data
i avlssammenheng får liten verdi.
Ved endring av prøveregistreringsprogrammet før årets prøvesesong, foreslo vi overfor NKK
to alternative løsninger. En «administrativ» løsning som innebærer at prøvedagene registreres
slik de gjennomføres og en «databasert» løsning som i større grad automatiserer dagens
instruks. Forslaget ble fremmet slik:
Mislykket 2-dagers prøver
Vår ordning med Mislykket 2-dager prøve har nå fungert noen år. Tanken er at en «god dag»
ikke skal være bortkastet selv om den andre dagen ikke gir nok poeng til samlet premiering.
Den «gode dagen» skal da kinne nyttes som en av 1-dagsprøve som ligger til grunn for
Jaktchampionatet.
Denne ordningen er bra fir hundeeier, men på grunn av at det krever en manuell overføring,
så har dette resultert i at det har blitt en del feilføringer og dobbeltføringer, Noe som hat fort
til at hunder får feil opplysninger i DogWeb og dermed feil på hundens CV.
Vi må justere vår instruks for føring av denne ordningen, men vi tenker at dette bør gjøres på
en enklest mulig måte slik at vi unngår manuelle feil.
Vi ser for oss 2 alternativer som da kan gjøres uten at Prøveledelsen manuelt trenger å flytte
prøver fra 2-dags til 1-dags prøve: (vi mener alternativ 1 er den enkleste og mest fornuftige)
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1. Som grunnlag for Jaktchampionat kan det legges til grunn en 1. premie fra en
mislykket 2-dagers prøve (70 poeng for løshund og 75 poeng for bandhund). Det vil si
en prøve der hunden har 0. premie samlet. Dette gjelder for Løshund 31 og 36 prøver
og for bandhund 34 og 37 prøver.
2. Det etableres en mulighet (knapp) i registeringsprogrammet for 2-dagers prøvene som
kan brukes for prøver som skal overføres til 1-dags prøve.
For eksempel: avhuking med tekst «Overføres til Ref.nr xxxxxxx

Noen «databasert» løsning ble ikke etablert eller bekreftet som et alternativ fra NKK sin side
og vi foreslår derfor å realisere alternativ 1. Det anbefales derfor at instruksen for mislykket
to-dagers oppheves og at prøvedagene føres som de er gjennomført. Dette betyr at eier ved
søknad om championat, kan bruke en 1. premie fra en mislykket to-dagers prøve som
grunnlag for søknaden om championat, slik som beskrevet i forslagets alternativ 1 over.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å oppheve gjeldende instruks for mislykket to-dagers prøve løshund og
bandhund. Instruksen erstattes med at hundeeier kan bruke en 1. premie fra en mislykket 2dagers prøve som en av 1-dags prøvene for søknad om championatet. En mislykket 2-dagers
prøve er definert som en 2-dagers prøve som ikke ga premiering.
Informasjon om dette må sendes områdeklubbene for distribusjon til prøveledere, NKK
administrasjon og Jakthundkomiteen, i tillegg til at det publiseres for medlemmene.

Saksnr.
FS.sak.66.22
•

Sakstittel
Eventuelt

Forbundsstyret har mottatt henvendelser angående behov for ytterligere
kompetansehevende kurs for prøveledere.
Forbundsstyret ser seg ikke i stand til dette før våren 2023.
Aktuelle områdeklubber informeres om dette.

•

Utstilling - våre raser på valpeshow på utstillinger arrangert av andre.
Forbundsstyret ser dette som en god måte å sosialisere valper på.
Alle hundeklubber får godkjenning for å ha med våre raser på sine valpeshow.
Områdeklubben informeres om dette
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Neste forbundsstyremøte avholdes som Teamsmøte 22. september 2022 kl. 17.00
Det innkalles til et møte for gjennomgang av forbundsstyrets arbeidsoppgaver og fordeling av
ansvar til styrets medlemmer 5. september kl 10.00 i Elverum
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