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Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport pr. 1.8.14
Avtale Geninova – NEKF
Valg – NKKs Representantskapsmøte 2014
Avlsarbeid, kriterier, lister mm
Oppnevning av Avlsutvalg for NEG
Oppnevning av Avlsutvalg for Jämthund
Høringsuttalelse ang. revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver NKK
Revisjon/gjennomgang av instrukser
Klagesak – medlemskap/dommerautorisasjon
Uttak av hundeekvipasjer til Nordisk Mesterskap 2014
Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 33.14

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra styremøte 11.6.14
Ingen anmerkning
Referat fra møte i Ungdomsutvalget, 21.6.14
Ingen anmerkning, tiltakene som ligg i referatet iverksettes
Referat fra paneldebatten på Dombås, 21.6.14
Ingen anmerkning, tas til etterretning
Referat fra «Championatgruppa», 25.3.14
Ingen anmerkning til referatet, tas til etterretning.
Forbundsstyret åpner egen sak omkring grupperingen og mandat i det videre arbeidet.
Referat fra Eksteriørdommerkonferansen, 8. – 9.2.14
Tas til etterretning og sees i sammenheng med arbeidet omkring championatreglene
Møte med SÄK, Rättvik 7.8.14
Tema:
Avlsarbeid over de nordiske grensene
Jaktprøvereglene for løshund
Championatregler/eksteriør
Protokoll fra møtet forventes å komme

Saksnr.
FS.sak 34.14

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Møteplan
2014:
9.9., 5.11., 3.12.
2015:
10.1., 11.3., 15.4.
Representantskapsmøtet 2015:
9.5.
Vedtak:
Møteplan vedtas med de endringer som ble gjort.
Felles møte Forbundsstyret/utvalg og komitéer
Møtet mellom Forbundsstyret/utvalg og komitéer avholdes 9.9.
Status vedr. samarbeidsavtalen Egmont HM - NEKF
Leder orienterte om det arbeidet som er gjort i sakens anledning i komitéen og dialog med
Egmont HM.
Status registreringssystem for jaktprøver
Møte med NKK i juni, komitéen hadde sitt siste møte i forrige uke om status og
situasjonen omkring registreringsprogrammet-/system, arbeidet som er gjort og som må
gjøres.
Denne høsten blir det NPP (Nordisk Prøve Program) som skal brukes.
NKK har også en minimumsløsning basert på Excel som kan fungere.
Info omkring registreringsløsningen vil bli utsendt til klubbene og lagt ut på hjemmesiden
denne uken.
Uttaksregler, Norsk Mesterskap, løs- og bandhund
Forbundsstyret drøftet uttaksregler på generelt grunnlag.
Uttaksreglene vil komme som egen sak i styremøte 5.11.
Jakt- og sporprøver/tester på rovvilt
Ettersøksutvalget får til mandat å arbeide videre med jakt- og sporprøver/tester på rovvilt.
NEKFs nettside
Vedlegg: Tilbud fra Rena Media

De 5 områdeklubbene som i dag har sine hjemmesider etablert løsningen fra Rena Media
skal ha brukermøte 19.8.
Forbundsstyret avventer konklusjonen fra dette møtet og vil deretter vurdere om tilbudet
fra Rena Media skal sendes ut med anbefaling til de øvrige områdeklubbene.

Saksnr.
FS.sak 35.14

Sakstittel
Økonomirapport pr. 1.8.14

Økonomirapport pr. 1.8.14
Saksutredning:
Forbundssekretæren fremlegger økonomisk rapport pr. 1.8.14.
Vedtak:
Økonomirapport pr. 1.8.14 tas til etterretning.

Saksnr.
FS.sak 36.14

Sakstittel
Avtale Geninova - NEKF

Avtale Geninova - NEKF
Vedlegg:
Konsortiaavtale, Geninova - NEKF
Saksutredning:
Leder, nestleder og styrets representant i avlsutvalgene for NEG og NES hadde møte med
prosjektleder Marte Wetten på Hamar 16. juni i år. Det ble gitt en grundig orientering om
prosjektet, både målsettinger og økonomiske sider ble drøftet. Representantene fra NEKF
orienterte også om statusen fra NEKFs side.
Prosjektet har mange gode visjoner og det kan helt klart få positive resultater på fremtidig
avlsarbeid på NEG og NES i Norge. Dette er et tidsavgrenset prosjekt, og partene må ta
stilling til en eventuell forlengelse/realisering av resultatene i etterkant.
Det ble presisert at NEKF ikke skal ha noen direkte økonomiske forpliktelser i prosjektet.
NEKF sin innsats skjer gjennom levering av data (fra NKK) og gjennom deltakelse i
prosjektet.
Prosjektet må ta inn over seg at det jobbes meget seriøst og profesjonelt med NEG både i
Sverige og i Finland og at det er kommet langt på avlsarbeid der.
Det er til nå gjennomført et par forprosjekter, og nå skal hovedprosjektet settes i gang.
NEKF inviteres derfor til å skrive under en samarbeidsavtale (Konsortiaavtale). Denne følger
med saken.
Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner den framlagte konsortiaavtale, og dermed videre samarbeid
med Geninova på FOU-prosjektet «Fra fenotype til genotype»
2. Følgende forutsetninger ligger til grunn for NEKF sin videre deltakelse:
a. NEKF forventer et aktivt samarbeid /dialog med avlsmiljøet på NEG i Sverige og
Finland
b. Prosjektet må foreta en nærmere konkretisering av mål for forskningen, herunder
tilpasse avlsmål til NEKF sine kriterier og anbefalinger.
c. Hundedata skal i fremtiden hentes fra NKK sin database (DogWeb) eller
datatjenester etter anbefaling fra NEKF.
d. NEKF sin finansieringsandel skal utelukkende bestå i levering av tjenester fra
hundedatabase i NKK, og deltakelse fra NEKF sine representanter i
styringsgruppe, prosjektgruppe og øvrig faglig bistand.
3. NEKF skal representeres i prosjektet slik:
a. Medlem Styringsgruppe:
Nestleder Kjell Kruke
b. Medlemmer prosjektgruppe:
NEG:
Jostein Dahle
NES:
Sverre Høyvik

Saksnr.
FS.sak 37.14

Sakstittel
Valg – NKKs Representantskapsmøte 2014

Valg – NKKs Representantskapsmøte 2014
Vedlegg:
Forslag til kandidater, valg – NKKs RS 2014
Behandling:
Forbundsstyret har fullmakt frå Representantskapsmøtet til å velge NEKFs delegater for
NKKs Representantskapsmøte 2014.
Gjennomgang av oversikt over tillitsvalgte i NKK som er valgbare på NKKs
Representantskapsmøte 2014.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å møte med følgende delegater på NKKs Representantskapsmøte:
Leder, nestleder og Knut J. Herland.
Forslaget som ble fremlagt av valg på NKKs Representantskapsmøte vedtas for oversendelse
til Valgkomiteen, NKK.

Saksnr.
FS.sak 38.14

Sakstittel
Avlsarbeid, kriterier, lister mm

Avlsarbeid, kriterier, lister mm
Vedlegg:
Eks. 1 – klassifisering
Eks. 2 – klassifisering
Eks. 3 – klassifisering
Finland, avlskriterier
Vedlegg 2, Finland
Saksutredning:
Det har i de siste 3-4 årene kommet mange reaksjoner på hyppigheten av HD på avlesningen
hos NKK. Det er særlig C hofter uten anmerkning som har hatt en kraftig økning, noe som
kan virke litt uforståelig i forhold til den avl som vi har hatt de siste 30 årene. Under ligger
tabeller på utviklingen for noen raser.
Norsk Elghund Grå
Statistikk for rase siste 10 år
Antall avkom: 10054
HD
Totalt
2 760
Fri
2 372
Svak
281
Middels
92
Sterk
15

HD %
27,5 %
85,9 %
10,2 %
3,3 %
0,5 %

AD
55
55
0
0
0

AD %
0,5 %
100 %
0%
0%
0%

Enkelt år, der C, D og E hofter er satt som HD.
År avlest

Antall røntget

antall m/HD

prosent HD

2013

284

66

23,23 %

2012

370

58

15,67 %

2011

354

70

19,77 %

2010

359

63

17,54 %

2000

446

61

13,67 %

1990

400

37

9,25 %

Jämthund:
Statistikk for rase siste 10 år
Antall avkom: 2 693
HD
Totalt
624
Fri
563
Svak
42
Middels
15
Sterk

HD %
23,2 %
90,2 %
6,7 %
2,4 %

AD
68
60
2
4

AD %
2,5 %
88,2 %
2,9 %
5,9 %

HD %
31,3 %
91,2 %
6%
2,3 %
0,4 %

AD
20
19
1
0
0

AD %
1,3 %
95 %
5%
0%
0%

Norsk Elghund Sort:
Statistikk for rase siste 10 år
Antall avkom: 1 533
HD
Totalt
480
Fri
438
Svak
29
Middels
11
Sterk
2

Enkelt år, der C, D og E hofter er satt som HD.
År avlest

Antall røntget

antall m/HD

prosent HD

2013

57

8

14,03 %

2012

64

11

17,18 %

2011

74

6

8,10 %

2010

65

7

10,76 %

2000

41

3

7,31 %

1990

44

3

6,81 %

Temaet var det mest diskuterte temaet under paneldebatten for NEG på Dombås. Der gikk
Marianne Holmli gjennom tallene for HD, og hvilke utfordringer som ligger bak tema HD.
Deltakerne deltok aktivt med sine syn på saken og flere viste til hvordan Finland drev avl på
indeks på HD. Tallene på HD fra Finland viser en stabil prosentandel på HD NEG (ca. 15 %).
(se vedlegg 1 og 2)
Vi har også vært i kontakt med Norske Harehundklubbers Forbund, de har drevet med indeks
avl i mange år. De hadde ikke noen tall fakta på dette, men var tydelig på at HD % ikke hadde
fått en økning pga. omlegging til indeksavl. De har godkjent D-hofter i enkelte paringer for
noen raser i deres forbund. De har gjennomført en stor undersøkelse på event. plager en HD
hund har ved bruk til jakt. (se vedlegg 3)

Vedtak:
Forbundsstyret i NEKF åpner for indeksavl for rasene tilsluttet NEKF.
Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet
HD indeks ligger over 210 % (205 % NES) for kombinasjonen totalt. Dermed oppheves
avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.
-

Avlsutvalgene for rasene fatter endelig vedtak om dette for hver enkelt rase. For rasene
som ikke har avlsutvalg fatter Forbundsstyret endelig vedtak for rasene.

-

Avlsutvalgene utarbeider klassifiseringslister for valpekull, samt lister over
avlshunder/unghunder fordelt på lister for løshund og bandhund.

-

NEKF ved Forbundsstyret ønsker at lokalklubbene oppnevner rasekontakter for våre raser.
Rasekontaktene bidrar Avlsutvalgene bl.a. med å registrere/rapportere inn unge
avlshunder.

-

Utvalget som arbeider med registreringsløsninger for løshundprøver, tillegges ansvar for å
utrede forslag til databaseløsninger som kan visualisere avlsmessige lister og parametere.
Eivind Haugseth leder gruppa i dette arbeidet. Forbundsstyret er styringsgruppe og skal
holdes orientert om arbeidet og fatte eventuell beslutningsvedtak.

Saksnr.
FS.sak 39.14

Sakstittel
Oppnevning av Avlsutvalg for NEG

Oppnevning av Avlsutvalg for NEG
Saksutredning:
NEKF har pr. dato ikke etablert Avlsutvalg for NEG.
Forbundsstyret ønsker i utgangspunktet å etablere Avlsutvalget for NEG med inntil 5
medlemmer.
Vedtak:
Avlsutvalget for NEG etableres med følgende medlemmer:
Jostein Dahle, leder
Ellen Krogstad, Oslo-områdets EHK
Marianne Holmli, Nord-Trøndelag EHK
Jan Lien, Gudbrandsdal EHK
Etter behov vil medlem nr. 5 oppnevnes

Saksnr.
FS.sak 40.14

Sakstittel
Oppnevning av Arbeidsutvalg for etablering av Avlsutvalg for Jämthund

Oppnevning av Arbeidsutvalg for etablering av Avlsutvalg for Jämthund
Saksutredning:
Avlsrådet for Jämthund, SÄK har invitert NEKF til møte 8.8. i Rättvik vedrørende
avlsarbeidet på Jämthund. FS vil gjennomføre dette møtet med SÄK og konklusjonen fra
møtet vil være veiledende for det videre arbeidet mht. Jämthundrasen i NEKF.
Styrets kontaktperson:
Eivind Haugseth
Forbundsstyret ønsker å oppnevne Arbeidsutvalg for etablering av Avlsutvalg for Jämthund
med følgende mandat:
o Opprettelse av utvalgsutvalg for Jämthund
o Avlsarbeid innenfor rasen Jämthund
o Kontakt med Sverige og Finland

Vedtak:
Forbundsstyret oppnevner Arbeidsutvalg for Jämthund med følgende mandat:
o Opprettelse av utvalgsutvalg for Jämthund
o Avlsarbeid innenfor rasen Jämthund
o Kontakt med Sverige og Finland
Arbeidsutvalget etableres med følgende medlemmer:
o Eivind Haugseth, leder
o Arild Berget, Hedmark EHK
o Ole Anders Stenby, Oslo-områdets EHK
o Øyvind Brenno, Hallingdal og Valdres EHK

Saksnr.
FS.sak 41.14

Sakstittel
Høringsuttalelse ang. revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver - NKK

Høringsuttalelse ang. revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver – NKK,

samt generelle synspunkter på ettersøksordningen
Vedlegg:
Ettersøksutvalgets forslag til høringsuttalelse
Saksutredning:
NKKs Kompetansegruppe for ettersøk har sendt ut på høring revidert regelverk for blod- og
ferskspor prøver 27.5.2014 med svarfrist 27.8.
Ettersøksutvalget i NEKF har utarbeidet et høringsforslag samt generelle synspunkter på
ettersøksordningen til bruk ved en evaluering av regelverket når den tid kommer samt til
mulige innspill til NKK, KMD og Miljødirektoratet.
Høringsforslaget ble sendt på høring til områdeklubbene den 15.7. med svarfrist 8.8.
Da høringsfristen ikke er gått ut da saken ble skrevet for utsendelse, vil en samlet
oppsummering av innspill i høringsrunden fra områdeklubbene bli omdelt på styremøte.
Ettersøksutvalget vil eventuelt fremme et omforent endringsforslag til FS på bakgrunn av
innspillene som har kommet inn. Dette vil også bli omdelt på styremøte.
Ettersøksutvalget vil se det som en stor fordel om alle områdeklubbene og FS kunne sende en
felles høringsuttalelse på vegne av hele ELGHUNDNORGE.
Vedtak:
1. Revidert forslag fra ettersøksutvalget etter innspill fra områdeklubbene samt eventuelle
endringer fremkommet på FS møte 13.8., oversendes NKK som høringssvar på
høringsforslaget tilsendt 27.5. fra Forbundsstyret og områdeklubbene.
2. De generelle synspunktene på ettersøksordningen brukes i det videre arbeidet som
synspunkter i en eventuell høringsrunde mot de besluttende myndigheter i saken.
3. Forslaget til høringsuttalelse sendes til leder for endelig ferdigstillelse og oversendelse til
NKK.

Saksnr.
FS.sak 42.14

Sakstittel
Revisjon/gjennomgang av instrukser

Revisjon/gjennomgang av instrukser
Vedlegg:
Forslag til instruks for ungdomsutvalget
Forslag til instruks for avlsutvalgene
Forslag til instruks for løshundkomitéen
Forslag til instruks for bandhundkomitéen
Forslag til instruks for ettersøksutvalget
Saksutredning:
Gjeldende instrukser for fagkomiteer må med jevne mellomrom evalueres og rulleres. Det bør
være en målsetting at alle instruksene har «fellesbestemmelser».
Vedtak:
Instruksene godkjennes slik de nå foreligger med de endringer som ble gjort.

Saksnr.
FS.sak 43.14

Sakstittel
Klagesak – medlemskap/dommerautorisasjon

Klagesak – medlemskap/dommerautorisasjon
Vedlegg:
Brev til Troms EHK, datert 20.12.2010
E-postkorrespondanse av 2.9.2012
Kopi av brev fra NKK, datert 2.10.2012
Kopi av brev fra NKK til Troms EHK, datert 20.12.2012
Brev til NKK, Appellutvalget, datert 11.1.2013
Brev fra NKK, Appellutvalget, datert 31.1.2013
Brev til NKK, Hovedstyret, datert 27.2.2013 med uttale fra advokat i sakens anledning
Kopi av brev fra NKK, datert 23.9.2013
Kopi av brev til NKK, datert 4.4.2014

Saksutredning:
Dette er en sak som har versert over lang tid og har ved flere anledninger vært behandlet av
Forbundsstyret.
Vedleggene som ligger til saken belyser saksgangen og Forbundsstyrets/NEKFs syn i saken,
både med hensyn til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund, NKKs Appellutvalgs
håndtering av saken og forholdet mellom klubb/medlem.
Vedtak:
Forbundsstyret v/forbundssekretæren forbereder sak for oversendelse til Norsk Kennel Klubs
Lov- og Kontrollkomité.
Forbundsstyreleder og nestleder får Forbundsstyrets fullmakt til å oversende saken til NKKs
Lov- og Kontrollkomité.

Saksnr.
FS.sak 44.14

Sakstittel
Uttak av hundeekvipasjer til Nordisk Mesterskap 2014

Uttak av hundeekvipasjer til Nordisk Mesterskap 2014
Vedlegg:
Uttak/rangering av deltagende hundeekvipasjer – Nordisk Mesterskap 2014
Klage fra Lasse Englund
Saksutredning:
Forbundssekretæren satte opp en oversikt av søknader om deltagelse av hundeekvipasjer fra
respektive områdeklubber som var innkommet innen fristen 15.7. Denne ble oversendt som
avtalt til nestleder for videresending til Løshundkomitéen for en vurdering og innstilling til
Forbundsstyret. Denne innstillingen forelå 1.8.
Det ble i etterkant foretatt noen justeringer av poengsummer uten at dette hadde innvirkning
på rangeringen av hundeekvipasjene. Uttak/rangering ble utsendt til deltagere og
områdeklubber 4.8.
Det har i ettertid kommet klage på uttaket fra Lasse Englund vedrørende Nordmolias Leo der
han hevder at 1. dags resultat i to-dagersprøven 31-1204 skal medregnes selv om ekvipasjen
ikke kom for elg 2. dag og resultatet av prøven ble 0.
Se for øvrig vedlegget.
Vedtak:
Uttak av hundeekvipasjer til Nordisk Mesterskap 2014 – Klage Lasse Englund:
Med henvisning til uttaksregler for Nordisk Mesterskap pkt. 6. gis Lasse Englund medhold
i sin klage på uttak til Nordisk Mesterskap 2014.
(Gjennomsnittlig poengsum for alle prøvene der hund har kommet for elg gjelder for
uttaket. 2 dagers prøve = 2 prøver. d.v.s. at på 2 d. prøver skal hver dag telle for seg )
Prøve nr. 31-12004 katalog nr. 1035 med poengsum 89,5 skal tas med i beregningene.
Prøve nr. 31-12004 katalog nr. 2035 med poengsum 21 skal ikke tas med i beregningene, da
hunden ikke kom for elg denne prøvedagen.
06845/07 Nordmolias Leo med eier Lasse Englund får da en gjennomsnittlig poengsum på
87,429.
På bakgrunn av korrigerte beregninger av gjennomsnittlige poengsummer rangeres
06845/07 Nordmolias Leo med eier Lasse Englund på 4. plass med 87,43 poeng.
FI50023/10 Tuike salon Wallu med eier Morten Huse rangeres på 1. reserve med
87,375 poeng.
Ny rangering sendes ut til deltagere, områdeklubber og publiseres på nettsiden.
Vedtak:
Klage på uttak og poeng fra Olav W. Eriksen tas ikke til følge.

Saksnr.
FS.sak 45.14

Sakstittel
Eventuelt

Endring av sammensetning av «Championatutvalget»
Vedtak:
Følgende endringer av sammensetning av medlemmer i «Championatutvalget vedtas:
Kjell Arild Haugen erstatter Nils-Erik Haagenrud
Knut Juvet erstatter Jørn K. Remlo som styremedlem
Nye klubber som blir representert:
Follo og Østfold EHK
Sør-Trøndelag EHK
Salten EHK
Følgende klubber fortsetter sin representasjon:
Buskerud EHK
Troms EHK
Østerdal EHK
Forbundssekretæren tar kontakt med de nye klubbene for å få navn på representant.

Gardermoen, 13.8.14

Arild Visdal
Referent

