
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teams 

Dato:   17.01.2023   

Tid:   Kl. 17.00 – 21.15 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

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

Ellen Tråen Styremedlem  
Ståle Bakkemo 1.vara  
  

Faste medlemmer som ikke møtte: 

 

Vara-medlemmer som møtte: 

  
 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

 
 

Andre inviterte som møtte: 
 

Ole A Løite 
 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.1.23 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.2.23 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.3.23 U.OFF 

FS.sak.4.23 U.OFF 

FS.sak.5.23 Anmodning om nytt medlem i AU NES 

FS.sak.6.23 Sædlagringsprosjekt NEKF – Norsk Elghund Grå 

FS.sak.7.23 Søknad tilskudd til etablering av prosjektet Sædlagringsprosjekt Norsk 

Elghund Grå 

FS.sak.8.23 Søknad NEKFs Hederstegn i sølv 

FS.sak.9.23 Kvalitetssikring av championater 2022 

FS.sak.10.23 Bacheloroppgave elghund - henvendelse fra NMBU 

FS.sak.62.22 Stambokføring Høydemåling – søknad NKK 

FS.sak.11.23 Eventuelt 

 

 

Rendalen 17.01.2023 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.1.23 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 09.-10.12.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 09.-10.12.2022 godkjennes. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.2.23 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

• NÄU  

Berammet møte 09.02.2023 

• Styrets representasjon i perioden. Orientering fra styremedlemmene. 

Leder Endre Stakkerud og Eivind Haugseth – møte med NKK og jakthunddivisjonen.  

• Ledermøte ble avhold 05.01.2023 

• Møte i Avl strategisk utvalg 12.01.2023. Tema på møtet var oppdretterkonferansen 

2023, populasjonsrapporter NEG, NES og Jämt og sædlagringsprosjekt norske 

hunderaser.  

• Prøvelederkurs. Avholdes på teams 18.mars 2023.  

• Domsutvalget har behandlet og vedtatt dom i sak NKK-2022-09-S0B3H4 

• Budsjett – utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. NKK ber klubbene om å 

søke midler til dommerutdanning for 2024 og de ber om innspill fra klubber og 

forbund til budsjett 2024 om samme tema. Frist for innspill/ønsker innen 1. mars 2023 

• Det er noen utfordringer med ny løsning i DogWeb. Tidligere kunne en hente ut 

statistikker for HD per årskull under "statistikker". Den nye løsninger åpner ikke opp 

for dette da den kun ser på hunder røngtet i et "røntgenår". Dvs at vi får et tverrsnitt av 

hunder rtg i en viss periode men fra flere årskull. Her er en viktig funksjon borte og 



raseklubben mister muligheten til å måle avlsmessig fremgang per 

årskull/generasjonsintervall. Forbundsstyret/AUS tok kontakt med NKK. 2. januar 

2023 om dette problemet. FS fikk svar fra IT avdelingen i NKK at dette skulle ordnes i 

uke 3. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.3.23 U.OFF 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.4.23 U.OFF 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.5.23 Anmodning om nytt medlem i AU NES 

 

Saksutredning: 

Norsk elghund sort er en relativt liten populasjon, med under 300 fødte valper per år med 

unntak av 2021 og 2022 hvor det var omtrent 350 valper registrert. Rasen er i vekst og 

etterspørselen er svært stor. Avlsdata for rasen indikerer at avlsarbeidet må tilrettelegge for at 

så mange forskjellige avlsdyr blir benyttet som mulig. I tillegg opplever avlsutvalget at 

omtrent 95% av parringene søkes godkjent etter NEKFS avlsanbefalinger for rasen før 

parring. Dette resulterer i mange henvendelser til AUNES og man yter mye bistand annet til 

valg av parringspartner. Det er derfor viktig at avlsarbeidet tilrettelegges slik at AUNES har 

ressurser til å bistå oppdrettere og hannhundeiere i avlsarbeidet som sikrer god utnyttelse av 

avlsbasen. Avlsutvalget består i dag av 3 medlemmer, hvorav en er leder. En ser behov for 

ytterligere ett medlem for å avlaste arbeidsmengden og det er ønskelig at FS behandler og 

eventuelt oppnevner ytterligere ett medlem. AUNES vil da bestå av 4 medlemmer, hvorav en 

er leder. 



Vedtak: 

Forbundsstyret stiller seg positiv til utvidelse av avlsutvalget Norsk elghund sort. Nils Bjerke 

oppnevnes som nytt medlem i AU NES 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.6.23 Sædlagringsprosjekt NEKF – Norsk Elghund Grå 

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund etablerer et sædlagingsprosjekt til bevaring og bruk av 

hannhunder Norsk Elghund Grå, for å sikre en størst mulig genetisk variasjon for å ivareta og 

sikre rasen i framtiden. Sædlagringsprosjektet bygger på et samarbeid mellom NEKF og eiere 

av hannhunder, hvor hannhundeierne donerer sæddoser fra sin hannhund til NEKF 

sædlagringsprosjekt. NEKF eier, lagrer og disponerer sæddosene. Sædlagringsprosjektet skal 

være selvfinansierende og basere tapping og lagring av hannhunder fra inntekter ved salg av 

doser fra allerede tappede hunder.  

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå er den operative enhet, hvor utvalget håndterer valg av 

hunder for tapping og bruken av disse i tråd med vedtatte krav. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar Sædlagringsprosjektet for Norsk Elghund Grå i tråd med 

prosjektbeskrivelse av 3.jan 2023, utarbeidet av Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.7.23 Søknad tilskudd til etablering av prosjektet Sædlagringsprosjekt Norsk 

Elghund Grå 

 

Saksutredning: 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå søker om tilskudd NOK 50.000, - til etablering av 

prosjektet Sædlagringsprosjekt Norsk Elghund Grå. Oppstarts-midlene det søkes om skal gå 

til tapping av 10 hunder og lagring av dosene. Disse tappingene danner grunnlag for videre 

drift av prosjektet, som skal være selvfinansierende i tråd med prosjektbeskrivelse av 3.jan 

2023 – Sædlagringsprosjekt Norsk Elghund Grå. 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar søknad om oppstarts midler NOK 50.000, - til Sædlagringsprosjekt 

Norsk Elghund Grå. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.8.23 Søknad NEKFs Hederstegn i sølv 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt søknad fra to områdeklubber. De ønsker å tildele medlemmer 

forbundets hederstegn i sølv, for deres store innsats for klubben i mange år.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret gir sin tilslutning at kandidatene tildeles NEKFs hederstegn i sølv.  
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.9.23 Kvalitetssikring av championater 2022 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har fått enkelte henvendelser om hunder blant elghundrasene som i 2022 har 

fått tildelt norsk championat-tittel hos NKK, der alle krav ikke er oppfylt. FS ønsker å 

kvalitetssikre dette gjennom en kontroll, slik at man sikrer lik anvendelse av regelverket og 

bedrer kvaliteten på datagrunnlaget for oppnådde championater i 2022. Oversikt over 

oppnådde championater i 2022 hos NKK bør kontrolleres for eventuelle feil, slik at rutiner og 

anvendelse av regelverket kan forbedres for fremtiden. 

 

 

Vedtak: 

Der det avdekkes at det er utdelt championat på sviktende grunnlag oversendes saken til NKK 

for kvalitetssikring og videre behandling 
 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.10.23 Bacheloroppgave elghund - henvendelse fra NMBU 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har fått en henvendelse fra NMBU vedrørende en student som ønsker å skrive 

sin bachelor oppgave om elghund. Det er ønskelig med innspill på problemstilling eller tema 

som NEKF ønsker belyst. Problemstillingen og tema bør kunne anvendes for bachelor-nivå.  

 
 

Vedtak: 

Forbundsstyret stiller seg positiv til et samarbeid med NMBU. Avl strategisk utvalg ser på temaer 

som kan være aktuelle å belyse. 
 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.62.22 Stambokføring Høydemåling – søknad NKK 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har sammen med eksteriørkomiteen utarbeidet en søknad til NKK om 

stambokføring av høydemåling for elghundrasene. 

 

 

Vedtak: 

Saken er oversendt eksteriørkomiteen og vedtaket i forbundsstyret avventes til etter 

eksteriørdommerkonferanse i 2023. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.11.23 Eventuelt 

 

• Organisasjonskurs 4.-5. mars 2023 – arrangør NKK 

• Vedtak NKK RS 2022 – opprettelse av et konfliktutvalg. Muliggjør at NEKF kan opprette 

sitt eget konfliktutvalg.  



 
 

 

 
 

Neste forbundsstyremøte14.02.2023 

 

 
 


