
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   22.09.2022    

Tid:   Kl. 17.00-21.40 

 

Faste medlemmer som møtte: 

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

Ellen Tråen Styremedlem  
  

Faste medlemmer som ikke møtte: 

 

Vara-medlemmer som møtte: 

Ståle Bakkemo 1.vara 

Andre deltakere på møtet: 

Ole A Løite  Leder LKK 

Joar Brosdal   LKK 
 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.67.22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.68.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.69.22 Økonomi og regnskap  

FS.sak.70.22 Elghunden – opprette redaksjonsråd 

FS.sak.15.22 NEKFs Hederstegn 

FS.sak.51.22 Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Sort – helsekrav til 

foreldredyr for registrering av avkom av rasen 

FS.sak.71.22 Eksteriørdommerkonferanse for elghundrasene i Norge 2023 

FS.sak.72.22 Instruks NEKFs komiteer 

FS.sak.73.22 Økonomisk kompensasjon for deltakere Nordisk Mesterskap. 

FS.sak.126.20 Presentasjon av jakthunder i Elghunden 

FS.sak.74.22 Elghunden - Webutgave 

FS.sak.75.22 Avlsgranskning Norsk Elghund Grå 2022 - Rapport 

FS.sak.76.22 Beregning av avlsdata for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og 

Jämthund 

FS.sak.77.22 Søknad om økonomisk støtte 

FS.sak.78.22 Søknad om dispensasjon deltakelse NM Løshund 2022 

FS.sak.79.22 Eventuelt 

 

Rendalen 22.09.2022 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 



. 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.67.22 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 17.08.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 17.08.2022 godkjennes. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.68.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU – Etter møtet i juli har det vært dialog for å få ferdigstille dokumenter. 

Planlagt at utvalgene for IT og avl skal ha arbeidsmøter i løpet av høsten. 

Etter møtet i juni sendte NÄU et likelydende brev til alle de nordiske 

kennelklubbene, hvor en tar opp hensikten ved å ha helsedata samlet fra alle 

landene og et felles system for å tildele registreningsnummer på valper. 

Forbundsleder forfatter et brev og etterspør svar fra de nordiske 

kennelklubbene. 

 

• NKK – Avtale møte etter NKK RS  

 

• Fra AU NEG – Stambokføring av gentester i DogWeb/NKK  

Utfordring ved bruk av utenlandske hunder. Tema for samarbeidsmøte med 

NKK 

 

• NKK RS – Påmelding av delegater 

Forbundsstyret med varamedlem og forbundssekretær 



 

• Styrets representasjon i perioden. Orientering fra styremedlemmene. 

Leder Endre Stakkerud har overlevert Hederstegn i gull til Arne Sandin på 

Hadeland EHKs utstilling på Lygna. Han deltok også på utstillingen til 

Jotunfjell Fjordane EHK på Lom med påfølgende middag for å takke av 

Christian Vole som eksteriørdommer. 

Eivind Haugseth var lagleder på Nordisk Mesterskap Løshund i Finland. 

     

• Jaktchampionatet Løshund  

NEKF behandlet reglene for jaktchampionat Løshund i gruppe 5 spisshunder 

på RS 2022 (RS.Sak.23.22) og det ble vedtatt følgende endring: intet minimum 

krav til poeng i moment 1. 

NKKs Jakthundkomite behandlet søknaden fra NEKF om endring for 

jaktchampionat Løshund på sitt møte 07.09.2022. Jakthundkomiteen vedtok å 

godkjenne de nye reglene for jaktchampionat løshund. 

Championatet vil bli gjeldende fra 01.01.2023. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.69.22 Økonomi og regnskap.  

 

Saksutredning: 

Økonomirapport 31.08.2022 er sendt forbundsstyret. 

 

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til orientering. Forbundssekretær kommuniserer med regnskapsfører om 

kommentarene til regnskapet som kom fram på møtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.70.22 Elghunden – Opprette redaksjonsråd 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret ser det som hensiktsmessig å opprette et redaksjonsråd for tidsskriftet 

Elghunden. Rådet skal bistå og være støttespillere for forbundssekretæren som er ansvarlig 

redaktør. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

I denne prosessen er det viktig å huske at medlemsblad har et annet formål enn løssalgblad, da 

det forventes at områdeklubbene skal bidra med stoff. 

 

Rådet bør bestå både av pressefaglige og fagpersoner på hund og hundeavl. Noen aktuelle 

kandidater er forespurt. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsleder og forbundssekretær utarbeider forslag til mandat til redaksjonsrådet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.15.22 NEKFs Hederstegn 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har utarbeidet et forslag til nye statutter for NEKFs Hederstegn. Forslaget er 

noe mer spesifisert rundt kriteriene for tildeling av Sølvmerke og Gullmerke enn de 

eksisterende statuttene. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag til statutter for NEKFs Hederstegn. Disse 

publiseres på NEKFs hjemmeside. 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.51.22 Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Sort – helsekrav til foreldredyr 

for registrering av avkom av rasen 

 

Saksutredning: 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort viser til RS Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK og 

Forbundsstyret innstilling som ble vedtatt). 

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.  

Saksbehandling i NKK v/Sunnhetsutvalget har blitt utsatt i påvente av verifisering av gentest 

for ataksi. Gentest for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi er nå verifisert og det er innført 

ordning for stambokføring av disse testene hos NKK. For å realitetsbehandle et ønske om å 

innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av rasen norsk elghund sort, må det 

sende en ny søknad til sunnhetsutvalget@nkk.no Sammen med den nye søknaden må det 

sendes med et årsmøtevedtak fra inneværende år, samt begrunnelse for hvorfor helsekravet 

ønskes innført.  

Per 13.09.22 er det testet 101 individ NES for genstatus glaukom hvorav 68% er genetisk fri 

og 32% er bærere. Det er testet 117 individ for genstatus ataxi hvorav 77% er genetisk fri og 

23% er bærere. For å unngå å avle syke dyr, er det nødvendig å innføre helsekrav om kjent 

status for registrering av avkom NES. Det vil ikke bli mulig å registrere avkom etter 

kombinasjoner hvor begge foreldredyr er bærere av sykdomsgen. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ønsker å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom til Norsk 

Elghund Sort, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi. Forbundsstyre sender 

i samråd med avlsutvalg for Norsk Elghund Sort inn søknad med aktuelle vedlegg til 

sunnhetsutvalget for behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.71.22 Eksteriørdommerkonferanse for elghundrasene i Norge 2023 

 

Saksutredning: 

I henhold til instruks for eksteriørkomiteen (EK), skal det arrangeres 

eksteriørdommerkonferanse for elghundrasene hvert 3. år. Ansvaret for planlegging og 

gjennomføring av konferansen er delegert til EK. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret ber Eksteriørkomiteen igangsette dette arbeidet så snart som mulig. Budsjett 

utarbeides og godkjennes av Forbundsstyret. Eksteriørkomiteen bes gå i dialog med Norsk 

Kennel Klub om økonomisk støtte og ramme for konferansen. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.72.22 Instruks NEKFs komiteer 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har gjennomgått og revidert instruksene for NEKFs komiteer.  

Instrukser som er revidert er: 

o Løshundkomiteen (LK) 

o Bandhundkomiteen (BK) 

o Ettersøkskomiteen (ESK) 

o Eksteriørkomiteen (EK) 

o Avls-strategisk utvalg (ASU), nytt utvalg 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag til instrukser med de endringer som fremkom i 

møtet. Instruksene oversendes komiteene samt at de publiseres på NEKFs hjemmeside. 

 

 
 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.73.22 Økonomisk kompensasjon for deltakere Nordisk Mesterskap. 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt henvendelser om dekning av reiseutgifter ved deltakelse på 

Nordisk Mesterskap Løshund 2022. Årets arrangement foregikk i Finland og for de uttatte 

ekvipasjene er den økonomiske belastningen omtrent lik.  

 

Forbundsstyret har i sin vurdering om en eventuell dekning av kjøreutgifter tatt i betraktning 

at reiseavstanden til årets arrangement er stor, og i lys av dagens drivstoffpriser blir 

reisekostnadene betydelige. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar å kompensere deltakerne på Nordisk Mesterskap 2022 med kr 3000,- 

for kjøreutgifter pr. bil. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.126.20 Presentasjon av jakthunder i Elghunden 

 

Saksutredning: 

Championatpresentasjon i Elghunden koster i dag kr 650,00.- når bildene sendes inn via 

linken på NEKFs hjemmeside og kr 900,00.- om innsendingen skjer på annen måte. Slik det 

er i dag betaler hundeeier selv for denne presentasjonen. Kreator som setter bladet pr i dag tar 

kr. 460,00,- per side inkl. opprettinger og klargjøring for trykk/tilrettelegging for web. 

Sideprisen er den samme uavhengig av hvor mange bilder det er på siden. 

 

Bildene av championatene som er ferdig bearbeidet hos Kreator, kan NEKF få og bruke som 

vi ønsker.  Hvis vi bestiller bildene parallelt med at Kreator jobber med bladet, tilrettelegger 

dem bildene for web i tillegg til trykk med engang. Dette vil være kostnadsbesparende, for om 

Kreator skal hente fram lagrede bilder fra tidligere utgivelser, faktureres medgått tid med 

1.000,00. -/time eks. mva. 

  

 

 

 



Vedtak: 

Prisen for å presentere championer beholdes uendret. Det legges opp til digital presentasjon 

på NEKFs hjemmeside uten ekstra kostnad, dette gjelder også for hunder som ble presentert i 

Elghunden nummer 1-2022. 
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.74.22 Elghunden webutgave 

 

Saksutredning: 

Ved opprettelse av en webutgave av Elghunden vil det tilkomme utgifter til klargjøring av å 

produsere ei PDF-fil med ei side pr ark (enblad) pluss et abonnement på et program som gjør 

at en kan «bla» med denne filtypen. Viser her til Norske Harehundklubbers Forbund sin 

webutgave av Harehunden.  

 

Et program som er mye brukt er Issuu som har ulike abonnementer. Det er to alternativer som 

er aktuelle for NEKF: 

• Med 3. manns reklame  19 $ pr mnd 

• Uten 3.manns reklame   40 $ pr mnd. 

 

 

Vedtak: 

Elghunden publiseres som en webutgave uten reklame i tillegg til bladet som sendes 

medlemmene. Publiseres på NEKFs hjemmeside, når medlemmene har mottatt den aktuelle 

utgaven av Elghunden. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.75.22 Avlsgranskning Norsk Elghund Grå (NEG) 2022 - Rapport 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt rapport fra avlsgranskningen av Norsk Elghund Grå (AU NEG) for 

2022 fra AU NEG. 

Det var invitert 15 hunder til årets avlsgranskning NEG og 13 hunder deltok. Alle hundene 

som deltok kan dokumentere «Fri» bærer av sykdommene Glaukom og Dvergvekst, HD-

diagnose A eller B, gode resultater fra tidligere eksteriørbedømmelse og brukshundprøver. 



Som dommere stilte Arild Berget og Nils Erik Haagenrud. Hver enkelt hund ble bedømt og 

det ble gitt en karakter mellom 1 og 5, hvor 3 var ideal på hver enkelt kroppsdel på hunden.  

Alle data fra Avlsgranskingen er publisert på hjemmesiden til NEKF og på Facebook. 

Den totale kostnaden utgjør ca. kr 9856,- fordelt med kr 6230.- i reisekostnader, kr 1680,- i 

bevertning for arrangementskomiteen og kr 1946,- til gaver.  

I budsjett for 2022 er det avsatt kr 30.000, - til Avlsgransking NEG. 

Ettersom kostnaden ved avlsgranskningen NEG 2022 ikke har en kostnad som budsjettert, ber 

AU NEG om at ubenyttede budsjetterte midler (ca.kr 21800,-) overføres til 

nyresviktprosjektet, da nyresviktprosjektet har stor verdi i fremtidig avlsarbeid. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret tar den fremlagte rapport fra avlsgranskingen av Norske Elghund Grå til 

orientering. Ubenyttede budsjetterte midler overføres ikke, da forbundsstyret ønsker å vurdere 

hvert prosjekt hver for seg. AU NEG bes derfor søke om midler til nyresviktprosjektet. 

Forbundsstyret takker for vel utført arbeid. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.76.22 Beregning av avlsdata for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund 

 

Saksutredning: 

Representanter for AU NEG, AU NES og Camilla H Repshus fra FS deltok på et møte med 

Marte Wetten, Aninvoa i september 2022. På møtet ble beregning av avlsdata for NEG og 

NES, samt eventuelt Jämthund tatt opp.  Møtereferatet ligger på dropbok 

Beregning av avlsdata i den norske populasjonen for NEG og NES er estimert til ca. kr 45 

000,- Det vil komme et tillegg på kr 30 000,- for beregning av Jämt-populasjonen i Norge, da 

det her må det korrigeres for feil i gamle stamtavler osv. 

Det ble også etterspurte muligheten til å beregne avlsdata for den nordiske populasjonen av 

NEG (Norge, Sverige og Finland). Det må sendes en formell henvendelse til kennelklubbene i 

Sverige og Finland for utveksling av slektskapsfiler. Etter NÄU møte i Stockholm i juli, ble 

det sendt et brev vedr utveksling av data til de nordiske kennelklubbene. FS har ikke mottatt 

noen respons på disse henvendelsene pr dags dato. En må erkjenne at dette er en formell 

prosess som forventes å ta noe tid å avklare.  



Det er et ønske fra avlsutvalgene å påstarte beregning av avlsdata for de norske populasjonene 

av NEG, NES og Jämthund, da dette er grunnleggende arbeid som vil være sterkt førende for 

det videre avlsarbeidet.  

Beregning av avlsdata for den nordiske populasjonen av NEG, forventes å ta noe lenger tid å 

få på plass og dette arbeidet bør utredes som egen sak når det formelle er på plass.  

Det er ønskelig at Jämthund innlemmes i dette arbeidet, noe som vil bety økning av 

økonomisk ramme for beregning av avlsdata for de tre rasenes norske populasjon fra kr. 60 

000,- opptil kr. 75 000,-.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar en økning av den økonomisk ramme for beregning av avlsdata for de 

tre rasenes norske populasjon fra 60 000,- opp til kr 75 000,- og ber om at arbeidet 

påbegynnes. 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.77.22 Søknad om økonomisk støtte  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra et medlem hvor det søker om økonomisk støtte fra NEKF for 

reise og opphold på eksteriørdommerkonferansen for elghundrasene som skal avholdes av 

Svenka Älghunklubben (SÄK) i Stockholm-regionen 18.-19. mars 2023. Søknaden begrunnes 

med at vedkommende har vært med SÄK på planleggingen av en Nordisk Elghundkonferanse 

fra 2019, som stoppet opp grunnet Coronapandemien.  

 

Forbundsstyret har ikke mottatt informasjon eller invitasjon fra SÄK til Nordisk 

eksteriørdommerkonferanse 

 

 

Vedtak: 

Angjeldende dommer har ikke en formell rolle i Eksteriørkomiteen i NEKF. 

Eksteriørdommerne er underlagt Norsk Kennel klub og Forbundsstyret anmoder derfor 

dommeren om å undersøke med NKK om de kan gi en økonomisk støtte til reise og opphold 

dersom dommeren ønsker deltakelse på SÄK sin eksteriørdommerkonferanse.  

 

Forbundsstyret mener det er viktig at Norge er representert på en slik konferanse og vil 

dersom/når det kommer en invitasjon fra SÄK ta stilling til hvem som skal representere 

NEKF på denne konferansen. 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.78.22 Søknad om dispensasjon deltakelse NM Løshund 2022 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra Finnmark Elghundklubb 14.09.2022 hvor det søkes om 

unntak fra uttakskravet til NM Løshund for gjeldene hund: 

• No39998/17 Ivanka av Sarahkka (Taiga) 

 

Finnmark Elghundklubb hadde meldt på en ekvipasje til NM løshund 2022, hvor det ikke 

hadde blitt kontrollert tilstrekkelig til at hunden tilfredsstilte alle krav for å delta på NM 

løshund. Klubben ble kontaktet av arrangørens representant og gjort oppmerksom på dette den 

14.09.2022.  

  

Den påmeldte hunden mangler en 1. premie på en 1-dags prøve for å tilfredsstille uttakskravet 

(Hunden har en 1.premie på en 1-dags løshundprøve i tillegg til en 2-dagers prøve med 

1.premie begge dager). 

Hvis de ikke får fritak fra uttakskravet er alternativet å ikke ha deltaker fra Finnmark EHK på 

NM løshund 2022  
 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret finner ingen hjemmel i gjeldende regler for uttak til NM å gi dispensasjon fra 

uttaksreglene. Forbundsstyret finner derfor ikke mulighet til å gi Finnmark Elghundklubb 

dispensasjon for gjeldende hund å delta på NM Løshund 2022.  

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.79.22 Eventuelt 

 

 

• Norsk Mesterskap Løshund 2022 

- Arrangeres av Vestoppland EHK og Hallingdal og Valdres EHK 12.-13. oktober. 

- Representanter fra NEKF Endre Stakkerud, Leif Einar Olsen og Forbundssekretær. 

Eva Pedersen representerer NKK.  

 



• Forbundsstyret har mottatt en forespørsel om utlevering av mailadresser til 

medlemmer. Forbundsstyret ber vedkommende komme med en formell henvendelse 

dersom det fortsatt er aktuelt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neste styremøte 25.10.2022 kl. 15.00. 


