
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teams 

Dato:   25.10.2022    

Tid:   Kl. 15.00-17.00 

 

 

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: 

 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

Ståle Bakkemo 1.vara 
 

Andre inviterte som møtte: 

 
 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.80.22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.81.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.62.22 Stambokføring Høydemåling 

FS.sak.83.22 Omdisponering budsjetterte midler  

FS.sak.84.22 Kvalitetssikring jaktprøver løshund 

FS.sak.85.22 Oppfølging FS.sak 46.22 - Statisitkk 

FS.sak.86.22 Oppnevning av NKKs komiteer og utvalg 

FS.sak.87.22 Tracker hundepeiler – tildeling 

FS.sak.70.22 Redaksjonsråd Elghunden - Instruks 

FS.sak.88.22 Eventuelt 

 

 

 

Rendalen 25.10.2022 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 

 

 



. 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.80.22 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 22.09.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 22.09.2022 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.81.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

• NÄU  

• Styrets representasjon i perioden. Orientering fra styremedlemmene. 
Endre Stakkerud, Leif Einar Olsen. Eivind Haugseth og Elin Elg Trøen representerte 

forbundet på NM Løshund 2022. Inntrykket de sitter igjen med er at det var et vellykket 

og godt gjennomført arrangement.  

• Avlssamling 19.11.2022 – Garder Kurs- og Konferansesenter  

Inviterte foredragsholdere til samlingen er Nina B Laache fra NKK (Ny forskrift for avl) 
og  

Terje Østli (egenskaper og anlegg). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.62.22 Stambokføring Høydemåling - instruks 

Saksutredning: 

Forbundsstyret vedtok i sitt møte den 17.08. 2022 at Eksteriørkomiteen skulle utarbeide et 

forslag til instruks for høydemåling av elghundrasene. Dette for at selve målingen og 

forholdene rundt blir standardisert, slik at alle hundene måles etter den samme "malen". 

Ved utarbeidelsen av søknaden til NKK for å få stambokført høydemålingen skal 

eksteriørkomiteen involveres. Hvis stambokføring av høydemåling blir vedtatt, er ikke 

ønskelig at det skal være et krav at en må ha høydemåling for å kunne stille hunden på 

utstilling 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner fremlagt instruks for høydemåling av elghundrasene. Instruksen 

publiseres på NEKFs hjemmeside. Søknad for stambokføring utarbeides i samråd med 

eksteriørkomiteen og tas opp på neste forbundsstyremøte  

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.83.22 Søknad om midler til Nyresviktprosjekt – Norsk Elghund Grå 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU NEG) om 

omdisponering av ubenyttede budsjetterte midler til avlsgranskning overføres til 

nyresviktprosjektet for Norsk Elghund Grå. I budsjettet for 2022 er det budsjettert med kr 

30.000, - til avlsgranskning. Avlsgranskningen for 2022 er avhold og de reelle kostnadene for 

arrangementet ble på kr 8.200, - 

 

Litt informasjon om Nyresviktprosjektet NEG: 

Det er så langt i år sendt inn 50 prøver til genetisk analyse. Det koster ca. 30 000 å sende 20-

25 hunder til genetisk analyse, det samme beløp for 4 hunder til sekvensering.  

Nyresviktprosjektet avventer svar på 20-25 hunder fra genetisk analyse. Hvis det på noen av 

disse prøvene får signal/utslag på nyresvikt, er det viktig å få følge opp de prøvene med 

sekvensering.  



AU NEG ber om at ubenyttede budsjetterte midler overføres Nyresviktprosjektet, da 

Nyresviktprosjektet har stor verdi i fremtidig avlsarbeid. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar at det avsettes kr.30.000,- til nyresviktprosjektet Norsk Elghund Grå 
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.84.22 Kvalitetssikring jaktprøver løshund 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok henvendelse fra Løshundkomiteen om rutiner rundt dømming av 

jaktprøver og dommermøte. Rutiner rundt dette er varierende i de ulike områdeklubbene, noe 

som vil påvirke kvaliteten på datagrunnlaget som skal brukes senere i avlssammenheng. På 

grunnlag av disse erfaringene har det blitt gjennomført kurs i prøvelederkompetanse og 

oppdateringskurs for dommere samt utarbeidelse av instruks for forenklet dommermøte og 

revidering av dommerkompendiet. Dette har også blitt gjennomfør på grunn av nye 

jaktprøveregler som ble gjeldene fra årets prøvesesong. Målet ved å gjennomføre gjeldende 

tiltak var blant annet for å heve nivået på datagrunnlaget som er basert på jaktprøver. 

 

For å etterprøve om disse tiltakene har hatt ønsket virkning, at det blant annet blir dømt likt i 

alle områdeklubber og at nedlagt arbeid og innsats har ført til at alle har blitt bedre, ønsker 

løshundkomiteen at det blir utført stikkprøvekontroller av prøver fra alle områdeklubber under 

og etter høstens prøvesesong. Gjennom dette kan en da finne ut hvor det fremdeles er 

ulikheter ved dømming av jaktprøver. 

Løshundkomiteen foreslår også at en kanskje bør, for en god kontroll, være anledning til å be 

om at områdeklubben sender en kopi av skogskort med hendelsesforløp på de aktuelle 

prøvene som det utføres stikkprøvekontroll på. Der en eventuelt finner ulikheter/feil bør flere 

prøver sjekkes for å finne om det er generell tendens eller engangstilfelle/arbeidsuhell som 

kan skje alle. Det bør også ta stilling til hva en gjør dersom en mot formodning finner prøver 

med klare feil i poengsummer og i verste fall feil premiegrad. 

 

En slik kontroll kan kanskje virke provoserende på noen, men dersom alle forhold er i orden 

så skal det ikke være grunnlag for det. Det som er viktig er at det blir dømt likt etter gjeldene 

prøveregler i alle områdeklubber 

 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret gir sin til tilslutning at det foretas stikkprøver for å kontrollere skogsprotokoll 

og poengsetting i de ulike momentene. Eventuelle funn av feil brukes for å forbedre 

opplæringsmateriellet for dommere og prøveledere. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.85.22 Oppfølging FS.sak 46.22 - Statisitkk  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt mail fra Hedmark EHK angående oppfølging av FS.sak. 46.22 – 

Statistikk, hvor dem viser til svarbrev sendt områdeklubbene 04.07.2022.  

 

De ønsker at dataene om hundene deles med hundeeierne fortløpende, og da som følger: 

• Unghundlister – Hunder 24 mnd. eller yngre startet på jaktprøve 

• Hannhundlister – Startet på jaktprøve 

• Tispelister – Startet på jaktprøve 

• Antall startende på jaktprøve pr. årskull 

• Oppdretterlister 

Dette for at all dokumentasjon på hundens egenskaper og presentasjoner måles i form av hvor 

vi står og er nødvendig materiell i avlssammenheng. Dette er ferskvare og nødvendig for at 

hundeeiere skal kunne få tilgang til hunder som skal brukes på jakt.  

 

Ønsket fra Hedmark EHK er at det må være fokus på utarbeidelse av de dataene vi har pr nå 

og stiller derfor spørsmålet om hvordan forbundsstyret ved utvalg og komiteer på kort sikt 

skal få til statistikker som er helt nødvendige, verdifulle og nyttige for våre jakthunder? 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret oversender henvendelsen til band- og løshundkomiteen med anmodning om å få 

deres vurdering av forespørselen fra Hedmark EHK. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.86.22 Oppnevning av 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. Det bes om å komme med forslag til de 

kompetansegrupper (KG)/komiteer/utvalg som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Det er ikke 

forventet at det skal foreslås navn til alle grupper/komiteer. 

  

Da NKK i størst mulig grad benytter elektroniske plattformer/løsninger for gjennomføring av 

møtevirksomhet, er det viktig at de som foreslås er fortrolige og kompetente i bruk av 

elektroniske løsninger, som Teams og lignende løsninger.  

  

De nedenfor stående komiteer er de det bes om forslag til: 

  

Oppnevnes av Hovedstyret: 

- Jakthundkomiteen (NJK) 

- Særkomité for utstillinger (NSU) 

- Sportshundkomiteen (SHK) 

- Sunnhetsutvalget (SU) 

- Komiteen for hedersbevisninger 

- Konfliktutvalget 

- NKKs BSI-gruppe 

  

Oppnevnes av Særkomité for utstillinger: 

- Dommerutdannelseskomiteen (DUK) 

- Utstillingskomiteen (UK) 

- KG for ringsekretærer (krav: må være autorisert ringsekretær) 

- Standardkomiteen 

- KG juniorhandling 

  

Oppnevnes av Sportshundkomiteen: 

- KG for Agility (krav: autorisert agilitydommer eller instruktør agility -trinn 2 eller 3) 

- KG for Lydighet (krav: autorisert lydighetsdommer eller instruktør lydighet -trinn 2 

eller 3) 

- KG for Mentaltester (krav: autorisert dommer for enten karaktertest, 

funksjonsanalyse eller MH) 

- KG for RIK (krav: autorisert RIK dommer eller instruktør RIK -trinn 2 eller 3) 

- KG for Lure coursing (krav: LC-dommer eller annen LC-autorisasjon/god kjennskap 

til) 

  

Oppnevnes av Jakthundkomiteen: 

- KG for Ettersøk - (krav: autorisert ettersøksdommer)  

  

 



Vedtak: 

Forbundsleder tar kontakter med kandidatene som er på valg. 
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.87.22 Tracker hundepeiler – tildeling  

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund har sponsoravtale med Tracker, og hvert år får NEKF 

tildelt 17 Tracker Hundepeilere. Forbundsstyret utdeler peilere til 11 områdeklubber, NM og 

til andre formål. Etter årets og tidligere års utdeling er det fortsatt igjen 4 Tracker Artemis og 

2 R10i Hybrid.  

Det ble sendt mail til alle områdeklubbene hvor de ble informert om dette og at de kunne 

sende inn en begrunnet søknad for tildeling av Tracker peiler. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtok å tildele Tracker hundepeilere til de områdeklubbene som sendte inn 

søknad. Områdeklubbene som har blitt tildelt Trackerpeiler informeres om dette.  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.50.22 Redaksjonsråd Elghunden - Instruks 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har funnet det hensiktsmessig å opprette et redaksjonsråd for tidsskriftet 

Elghunden. Det er utarbeidet et forslag til instruks for rådet. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner fremlagt forslag til instruks. Instruksen publiseres på NEKFs 

hjemmeside. 
 

 

 

 



 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.88.22 Eventuelt 

 

• Oppdretterkonferanse  

Faglig innhold og gjennomføring drøftes på avlsmøtet 19.11.2022. 

• NKK RS 

Jakthunddivisjon avholder formøte på fredag ettermiddag. Endre Stakkerud og 
Eivind Haugseth stiller fra NEKF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte 18.11.2022 på Garder Kurs- og Konferansesenter.  


