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TIL REPRESENTANTENE 

I henhold til gjeldende lover for Norske Elghundklubbers Forbund innkalles de valgte 
representanter til 

DET 45. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE I NEKF 
Lørdag 23.april 2022 kl.09.00 
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Sak 6.21 Lov og kontrollkomiteens erklæring 2021 
LOV OG KONTROLLKOMITTEENS (LKK) ERKLÆRING TIL RS 2022 

Lov- og kontrollkomiteen har i 2021 bestått av leder Ole A. Løite, Joar Brosdal og Johan Stokkeland. 

LKK har i driftsåret hatt et fysisk møte, og ellers er saker avklart ved bruk av Teams møter, 

epostkorrespondanse og på telefon. Det har vært avholdt 5 Teams møter det siste driftsåret.  

LKK sine oppgaver er definert i lovverket, og i egen instruks.  

Dette er noen av punktene i lovverket: 

«LKKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende kontroll med NEKFs totale virksomhet», videre 

«LKK skal ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover, regler, og vedtak fattet av alle NEKFs 

organer» 

og dette er et punk i instruksen LKK forholder seg til: 

«Under sin kontroll av NEKFs totale virksomhet skal LKK følge utviklingen av regnskap i forhold til 

budsjett når LKK finner dette ønskelig. Videre påligger det LKK å ivareta overholdelse, tolkninger av 

NEKFs lover, regler, og vedtak fattet av alle NEKFs organer» 

Med bakgrunn i lovverk og instruks gir LKK følgende korte erklæring på driften av NEKF: 

LKK har i driftsåret behandlet fire saker, og som vi har gitt vår skriftlige uttale på: 

- Tolkning av lovlighet ved valg av nesteleder på RS 2021, innsendt av Jotunfjell-Fjordane  

- Tolkning av møte og stemmerett på eget årsmøte, innsendt av Sør-Trøndelag Elghundklubb 

- Uttak NM- bandhund 2021 i egen klubb, innsendt av Sør-Trøndelag Elghundklubb 

- Vurdering av brev sendt ut av Valgkomiteen etter RS 2021, innsendt av Sør-Trøndelag 

Elghundklubb 

Videre har leder av LKK gjennom driftsåret jevnlig deltatt på FS sine Teams møter. En samlet LKK 

oppfatter at driften av NEKF er tråd med gjeldende regelverk, og mener forbundet blir drevet på en 

god og tilfredsstillende måte. Dette gjelder oppfølging av tidligere RS vedtak, god økonomistyring og 

god styring av driften.  

Noen generelle kommentarer: 

LKK registrer at det jobbes godt i organisasjonen vår, men vi ser også at det tidvis kan bli litt lite fokus 

på hva vi egentlig driver med - en hobby som skal være til glede for alle som driver med elghunder.   

 

Dette er formålsparagrafen i lovverket vårt, og som vi alle bør strekke oss mot gjennom våre ulike 

verv i organisasjonen vår:    

«NEKF har til formål å ivareta elghundens -og elghundeierens interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund, hundesport og forvaltningen av den enkelte hunderase. NEKF 

skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning; både når 

det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet» 

  

Ole A. Løite                     Johan Stokkeland   Joar Brosdal   

Leder LKK                        Medlem LKK   Medlem LKK 

Sign      Sign.     Sign.  
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Sak 7.21 Årsmeldinger Norske Elghundklubbers Forbund 2021 
 

Forbundsstyrets (FS) årsmelding 
Norske Elghundklubbers forbundsstyre valgt på RS 2021 har bestått av: 
Leder   Endre A. Stakkerud      Oslo-Områdets EHK 
Nestleder Arve Olav Sæter Sør-Trøndelag EHK 
Styremedlem  Camilla H Repshus          Hedmark EHK 
Styremedlem  Leif Einar Olsen       Jotunfjell  Fjordane EHK 
Styremedlem Eivind Haugseth           Østerdalen EHK 
 
1. Vara  Ellen Tråen  Buskerud EHK  
2. Vara   Ståle Bakkemo  Troms EHK  
 
Medlemstall pr. 31.12.20: 6623               
Medlemstall pr. 31.12.21: 7046 
Dette gir en gledelig økning på hele 6.39 % i medlemstallet. Dette vitner om at elghundeierne ser 
viktigheten av det arbeidet områdeklubbene og Elghundforbundet utfører. 
 
Det er avholdt 15 forbundsstyremøter i perioden. På grunn av Covid-19 pandemien er de fleste 
styremøter avholdt som Teams-møter. Det er også avholdt et ledermøte på teams med våre 
områdeklubber. Det ble arrangert avlssamling på Garder Kurs – og konferansesenter i november hvor 
avlsstrategi, avlsinstruks, RAS dokument og IT løsninger var noen av temaene. I tillegg har det vært 
løpende kontakt pr telefon og e-post gjennom hele året. FS har behandlet 125 ordinære saker i løpet 
av året. Alle styrereferater er sendt til områdeklubbene og er samtidig lagt ut på forbundets 
hjemmeside.  
 
NEKF er representert i Norsk Kennel Klub (NKK) sitt hovedstyre, jakthundkomiteen, 
dommerutdanningskomiteen, valgkomite og i flere arbeidsgrupper i NKK gjennom året. NKKs 
Representantskapsmøte ble avholdt 27.11.2021 med 4 delegater fra NEKF. 
 
For oss alle har også dette året vært spesielt og krevende. Arbeidet i NEKF har også i år blitt påvirket 
av Covid-19 pandemien. Det har i løpet av dette året vært få fysiske møter og samlinger. Pandemien 
har gjort at arbeidsmåten for forbundsstyret nok vil bli endret fremover med fortsatt å ha en del av 
møtene på teams i kombinasjon med samlinger. Forbundsstyret ser viktigheten av å møtes fysisk, så 
noen møter og samlingspunkt vil bli prioritert. 
 
Områdeklubbene har vært tilpasningsdyktige og vist en kreativitet i å finne løsninger for klubbenes 
arrangementer tilpasset de restriksjoner som myndighetene har iverksatt. Det er tilfredsstillende for 
forbundsstyret å se denne tilpasningsdyktigheten som er utvist i vår organisasjon. Det er gjennomført 
både utstillinger og jaktprøver i denne perioden. Forbundsstyret ønsker å gi honnør til alle de 
områdeklubbene som har klart å opprettholde en god aktivitet selv i disse tider. 
 
Representantskapsmøte (RS) 2021. 
På grunn av nedstengningen av landet ble det etter hvert klart for forbundsstyret at det ikke lot seg å 
gjennomføre et ordinært representantskapsmøte som et fysisk møte. Det ble derfor bestemt at det 
skulle arrangeres digitalt RS i slutten av april 2021. RS-ordfører og RS-viseordfører, Leder Lov og 
kontrollkomiteen, Forbundsstyret og valgkomiteen møttes på Elgstua i Elverum. SmartMedia ble leid 
inn for å bistå oss i å gjennomføre et RS med en digital konferanse og avstemmingsløsning. Dette var 
en meget vellykket løsning som viser at det er helt forsvarlig å gjennomføre slike møter digitalt når 
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det er påkrevet. Dette var en ny erfaring å ta med seg og forbundsstyret mener at gjennomføringen 
av digitalt RS gikk bra, selv om den fysiske møteplassen et RS er var savnet.  
 
Komiteer og utvalg 
I etterkant av RS 2021 ble komiteer og utvalg gjennomgått, og det ble foretatt enkelte naturlige 
endringer i sammensetningen i noen av komiteene og utvalgene.   

Det har vært henvendelser knyttet til rasen Hälleforshund. FS så det derfor hensiktsmessig å opprette 

avlskontakt for Hälleforshund på lik linje med andre raser det er avlskontakter for.  

Komiteene og utvalgene har etter vår oppfatning gjort en meget god jobb gjennom året. FS har brukt 
komiteer og utvalg som saksbehandlere og ekspertise innen sine fagfelt, og dette har fungert meget 
bra. Det er viktig at dette arbeide fungerer og FS retter en stor takk til alle for verdifull innsats! 
 
Nordisk samarbeid 
Det har i 2021 vært avholdt 3 møter i styringsgruppen for Nordisk Elghundunion (NÄU), alle møtene 
på digital plattform. Styringsgruppen har vedtatt mandat for data- og avlsgruppen og alle land har 
utnevnt sine representanter til de respektive grupper. Begge gruppene har hatt flere møter og 
arbeidet har progresjon. Særlig har det vært fokus på behovet for tilgang til data fra alle land, slik at 
hele populasjon for de ulike raser kan være gjenstand for nødvendig statistikk og analyser. Det er 
felles forståelse for dette i NÄU, men vi er avhengig et samarbeid med kennelklubbene og NÄU 
arbeider for å få dette på agendaen til Nordisk Kennelunion (NKU). 
 
Forbundsstyret har NÄU som fast punkt på agendaen til sine styremøter og har løpende oppfølging 
av arbeidet. 
 
Samarbeid NKK  
Norske Elghundklubbers Forbund er et av de største forbundene i Norsk Kennelklubb og har til alle 
tider hatt en viktig funksjon og påvirkningskraft i NKK. Vi har bestandig hatt et styremedlem og har 
etter RS 2020 hatt styrets nestleder. 
 
NEKF har løftet arbeidet med å legge forholden til rette for å ta i bruk digitale verktøy i avlsarbeidet. 
Gjennom vår utredning om bruk av Aninova som et verktøy i avlsarbeidet har vi også løftet 
interessen for dette inn i øvrige hundemiljøer og NKK. Vi har i tette samarbeid med NKK det siste året 
gitt vår organisasjon mulighet til å påvirke det arbeidet som gjøres i NKK i digitalisering av 
avlsarbeidet. Dette arbeidet fortsette nå utover i 2022. 
 
For NEKF er det av helt avgjørende betydning at det er behovet til hundeierne som skal stå i fokus. 
Da må vi utvikle ordninger og verktøy som kan hjelpe hundeeiere og oppdretter i sitt arbeid i avl og 
utvikling av rasene. For NEKF er det sterk fokus på helse samtidig som vi også må ivareta bruks og 
eksteriørmessige krav til rasene. NKK har vært igjennom en rettsak for 2 raser som er pålagt avlsnekt 
og av de ting som det ble fokusert på i rettsaken var dokumentasjon i avlsarbeidet. NKK ser da det 
store behovet det er for en digitalisering av avlsarbeidet.  
 
En objektivisering av utvalgskriteriene i avlsarbeidet kan kun gjennomføres ved hjelp av et digitalisert 
avlsverktøy. For flere av våre raser er avlsarbeidet for rasene spredt over hele Norden. Det er helt 
avgjørende at vi får avlsdata fra hele populasjonen og en åpning av avlsdatabasene fra de andre 
nordiske landene er helt avgjørende. Det må gjøres gjennom det nordiske samarbeidet i 
kennelklubben i Nordisk Kennelunion. Det tette og nære samarbeidet med NKK er derfor av 
avgjørende betydning for at vi skal lykkes med å få tilgang til data fra hele populasjonen for våre 
hunderaser. 
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Kompetansehevelse prøveledelse 
FS hadde planlagt å avholde kompetansekurs for prøveledernivå i mars 2020, med NKK-personell og 

utvalgsledere som kursholdere. Kurset har en varighet på 6 timer. Kurset ble utsatt til høsten 2020 

pga. koronasituasjonen. NEKF i samråd med NKK fant det mest hensiktsmessig å avvente å 

gjennomføre dette kurset da jaktprøvereglene for løs- og bandhund var under revidering og ble lagt 

fram som RS sak i 2021. Kurset vil bli avholdt i mars/april 2022 over teams. 

 
Avl 
Avl er NEKFs viktigste arbeid og dette har derfor hatt sterk prioritet i Forbundsstyrets arbeid både i 
beretningsåret og det fremtidige arbeidet. FS begynte å utarbeide en overordnet avlsstrategi i 2020, 
som ble sendt ut høring hos avlsutvalgene.  Etter gjennomgang av innspill fra utvalgene ble den 
overordnede avlsstrategien vedtatt av FS på forsommeren 2021. 
 
FS inviterte avlsutvalg og avlskontakter til et fysisk møte hvor Instruks for avlsutvalgene i NEKF ble 
gjennomgått og behandlet. De som ikke hadde mulighet til å delta fysisk fikk muligheten til å delta 
digitalt. Dette opplevdes positivt både hos FS og utvalgene/kontaktene. 
 
I raser hvor det populasjonen er liten er det særdeles viktig å ivareta det genetiske mangfoldet. Dette 

oppnås ved å spre avlsarbeidet på flest mulige individer. For å begrense for stor bruk av enkelt 

hunder ble det søkt til Sunnhetsutvalget i NKK om registreringsnekt ved mer enn 80 avkom pr 

hannhund. Det ble også søkt registering av resultat av gentesting for arvbare lidelser, 

chondrodysplasia (dvergvekst) og primær åpenvinklet glaukom.  For at alle avlshunder skal ha kjent 

genstatus for disse sykdommene innføres det som et krav for å registrere hunder av rasen Norsk 

Elghund Grå. Resultatet av gentesten registreres i DogWeb. For å registrere avkom etter utenlandske 

hunder skal det fremlegges attest som er godkjent etter NKK sine retningslinjer. Begge sakene ble 

innvilget fra SU. 

Det har også blitt etablert et prosjekt om kartlegging og registrering av arvelig nyresvikt for Norsk 

Elghund Grå.  

Sædlagringsprosjekt 

Sædlagringsprosjektet i regi av NKK (og norsk genressurssenter) ble igangsatt for flere år siden og det 

er forsøkt igangsatt blant annet i 2019. I perioden med den nasjonale hundesykdommen, Covid-19 og 

NKKs økonomiske utfordringer har arbeidet dessverre stanset opp i 2021. NEKF har sammen med 

NHKF tatt kontakt med administrasjonen i NKK for å starte dette arbeidet igjen.  

Aninova 
RS2020 ga Forbundsstyret i oppdrag å undersøke mulighetene og utfordringene for et samarbeid med 
Aninova med tanke på avlsarbeidet i NEKF. Forbundsstyret vedtok i sitt møte 16. juni 2021 mandat og 
bemanning for utvalget. Bemanningen ble ved Forbundsstyrets møte 12. august 2021 ytterligere 
utvidet slik at alle avlsutvalgene og eksteriørdommerkomiteen ble representert i tillegg til en 
representant fra Forbundsstyret og Odd Vangen fra NMBU. 
 
Utvalget har gjennom høsten hatt flere interne møter og et møte med Aninova. Det er mottatt tilbud 
fra Aninova på beregning av egenskapsindekser basert på data fra NKK og DogWeb etablert av FOU-
prosjektet for NEG og NES med tillegg for Jämthund.  
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Forbundsstyret har parallelt vært orientert om dialog som Aninova har hatt med NKK og SKK. Som 
tidligere omtalt har NKK i løpet av høsten vært gjennom en rettsak hvor fokuset bl.a. ble rettet mot 
avlsarbeidet. Det er derfor igangsatt et prosjekt i regi av NKK som inkluderer et samarbeid med bl.a. 
Aninova. NKK har invitert NEKF ved Forbundsstyret til å delta i dette samarbeidet og Forbundsstyret 
har derfor funnet det riktig å avvente resultatet av dette før vi ferdigstiller vårt eget arbeid.   
 
Helse undersøkelse 
NEKF v/ FS vedtok å gjennomføre en nasjonal spørreundersøkelse vedrørende helse, gemytt og 
adferd for NEG og NES i 2021. Målsetning var stadfeste status for helse hos begge raser, samt gemytt 
og adferd. Man ønsket også å sette forskerne i kontakt med eiere av syke hunder for forskning. 
Spørreundersøkelsen var standardisert og utarbeidet av NMBU/NKK v/ Frode Lingaas. Det ble i 
etterkant av undersøkelsen utarbeidet en rapport for hver rase som er publisert på NEKF 
hjemmesider. Svar-respons hos NEG var 14%, svar-respons hos NES var 38%. Resultatene bekrefter 
og befester langt på vei begge rasers egenskaper som gode familie- og brukshunder med et stabilt 
godt gemytt. Øvrige resultater kan lese på NEKF hjemmeside under de respektive rasenes område. 
 
HD-utvalg 
FS nedsatte et HD-utvalg i 2019 for å se på: 

• dagens avlsarbeid   

• utviklingen av HD for rasene NEG og NES 
• de kliniske konsekvensene av HD for begge raser 

• indeksavl – fordeler og ulemper 

• gjøre rede for miljøfaktorer 
HD-utvalget skulle presentere en rapport med faglig forankret anbefaling for avlsarbeidet for NEG og 
NES.  

HD rapporten ble klar i 2021 og FS` vedtatte innstilling til HD saken sendes ut med RS mappen. FS og 
HD utvalget anbefaler fortsatt kjent HD status for foreldredyr for registrering av valper i NKK for NEG 
og NES. 
      
Arrangementer 
Østerdalen EHK arrangerte NM for bandhund 12.til 14. august 2021. Base for arrangementet var TOS 
Arena i Hummelfjellet på Os i Østerdalen. Norgesmester 2021 ble NJ(b)CH Bergulvsetra’s D-A Luna og 
eier Kjell Inge Løvlund fra Hedmark EHK, de fikk også tildelt NKK pokalen. Vi gratulerer vinneren og 
deltakere med strålende prestasjoner i skogen! Vi retter også en stor takk til Østerdalen EHK for flott 
gjennomføring av arrangementet. 
 
Vestoppland EHK og Hallingdal og Valdres EHK arrangerte Ungdomsmesterskap for løshund 
19.oktober 2021. Base for arrangementet var Nythun hotell i Etnedal. Det stilte 15 ekvipasjer til start 
og Ungdomsmester 2021 ble Veikulåsens H R Felix med Sara Kjensrud Auren fra Hallingdal og Valdres 
EHK. Vi gratulerer vinnere og deltakere med strålende prestasjoner i skogen! Vi retter også en stor 
takk til Vestoppland EHK og Hallingdal og Valdres EHK for flott gjennomføring av arrangementet. 
 
Økonomi. 
FS har også i år hatt stort fokus på økonomi og har fulgt opp sine rapporteringsrutiner for å ivareta en 
god økonomisk kontroll. Medlemskontingent er forbundets viktigste inntektskilde og med økt 
medlemsmasse ser den økonomiske situasjonen lys ut. 
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Regnskapet viser en tilfredsstillende økonomisk utvikling, noe som gir oss et nødvendig handlingsrom 
i tida som kommer. Det er likevel helt nødvendig å sikre en inntektsutvikling som minst tilsvarer den 
alminnelige lønns- og prisveksten i årene som kommer.  

Administrasjonen 
Elin Elg Trøen er ansatt forbundssekretær i 100 % stilling med hjemmekontor i Rendalen.  
 
I tillegg til fast ansatt forbundssekretær har også forbundsstyret vært sterkt involvert i administrative 
rutiner og saksbehandling til styremøter og representantskapsmøtet. Det har blitt utarbeidet 
styreinstruks og instruks for forbundssekretæren i Norske Elghundklubbers Forbund. 

Forbundets regnskapsførsel er ivaretatt av SMN Regnskap og bankforbindelsen er Sparebank 1 Midt- 
Norge. Forbundsstyret vurderte det hensiktsmessig å skifte regnskapskontor. Fra og med 01.01.2022 
er det Vekstra Nord-Øst som vil føre regnskapet for NEKF. Forbundssekretæren vil etter overgang til 

nytt regnskapskontor stå for fakturering og oppfølging.  

 
Det er et formidabelt arbeid som nedlegges i hele organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund 
og forbundsstyret er helt avhengig av et fungerende organisasjonsapparat gjennom komiteer og 
utvalg. Forbundsstyret ønsker også å fremheve det arbeidet som gjennomføres ute blant 
områdeklubbene som gjennomfører det praktiske arbeidet med utstillinger, jaktprøver og utdannelse 
av ettersøksekvipasjer. Det er i et samarbeid mellom alle disse instanser at det gode avlsarbeidet på 
våre elghunder er gjennomførbart.  
 
Forbundsstyret takker alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen for den formidable innsatsen 
og engasjementet som er utvist i året som har gått. 
 
 
Norske Elghundklubbers Forbund 
     
Rendalen 22.03.2022 
Forbundsstyret 
 
 

Endre Stakkerud   Arve Olav Sæter   Camilla H Repshus 

Leder     Nestleder    Styremedlem 

 

 

Leif Einar Olsen    Eivind Haugseth   Elin Elg Trøen 

Styremedlem    Styremedlem    Forbundssekretær 
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Løshundkomiteens årsmelding 2021     

Løshundkomiteen har bestått av: 

Halvor Loftsgarden, leder Telemark EHK 

Jan Lien    Gudbrandsdal EHK 

Harald Svendsen  Oslo-Områdets EHK 

Løshund-komiteen har kun hatt digitale møter i 2021. I tillegg kommunikasjon via e-post og telefon.  

Årets hovedsak var vedtak på RS 21 av det fremlagte forslag til revidering av jaktprøveregler. Som nå 

er (tilnærmet) like for Norge, Sverige og Finland, og som skal tas i bruk fra og med høsten 2022. Dette 

er en milepel i arbeidet mot en felles og mest mulig lik vurdering av jaktegenskaper blant våre 

hunder på nordisk basis.  Det gjenstående er arbeid, som er igangsatt, med revidering av dommer-

kompendier for prøveregler- utfylling av skogskort. Et slik «felles» regelverk vil bety at eventuelle 

definisjoner i kompendiet av bruk og forståelse av ulike moment også bør gjenspeile praksis i de 

øvrige land. 

Før prøvesesongen 2021 ble det sendt ut oppfordring til klubbene om å avholde oppfrisknings kurs i 

jaktprøvereglene og minnet på å bruke dommer-kompendiet med definisjoner, og også tidligere 

utsendt sjekkliste for utfylling og kontroll av skogskort. Det kan dessverre se ut som fjorårets 

oppfordring om dette ikke er oppfylt i alle klubber. 

Heller ikke i 2021 ble det, grunnet pandemi situasjonen, arrangert kurs i «Prøvelederkompetanse». 

Dette er beklagelig, det vil være av stor verdi at dette blir gjennomført før ny prøvesesong, og at 

klubbene får flere personer som har denne kompetanse. Stikkprøver av skogsprotokoller viser at det 

er behov for en bedre gjennomføring av dommermøter og dermed kontroll av utfylling av prøver. Det 

er i dag for stor forskjell mellom klubbene i avvikling av særlig «Forenklet dommermøte».  Det kan 

virke som det i noen tilfeller blir «for enkelt» og brukt for mye i forhold til det som var intensjonen.  

Som bakgrunn ligger også utdanning av nye dommere. Det bør innskjerpes og dokumenteres at det 

blir avholdt fullverdige teorikurs for nye dommere, og at elev/aspirantarbeider blir gjort for 

dommere med erfaring og god kjennskap til regelverket. 

Det er, og blir gjort fortløpende forbedringer i registreringsprogrammet for jaktprøver slik at dette 

skal bli mest mulig enkelt og brukervennlig. 

Harald Svendsen representerte løshund komiteen som NKK-representant på Ungdomsmesterskap i 

løshund som ble arrangert av Hallingdal og Valdres EHK og Vest-Oppland EHK 18-19 oktober 2021. Vi 

gratulerer vinneren, Sara Kjensrud Auren, Hallingdal og Valdres EHK med jämthunden Veikulåsens HR 

Felix, og også klubbene med et vellykket arrangement. 

Her er oversikt over prøver som er gått i prøvesesongen 2021 og historie tilbake til 2015. (Det er 

fortsatt en del prøver som ikke er anerkjent hos NKK, så det totalt antall startende hunder er noe 

høyere for prøvesesongen 2021.) 

 

Sesong 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Sum startende hunder                1 069                 1 355                 1 134                 1 090                    804                    963                 1 126  

Sum 1-dags prøver                   846                 1 022                    830                    753                    590                    646                    851  

Sum 2-dags prøver                   223                    333                    304                    337                    214                    317                    275  

Sum skogdager                1 292                 1 655                 1 358                 1 401                    995                 1 228                 1 353  
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Bandhundkomiteens årsmelding 2021 
Bandhundkomiteen har bestått av: 

Jan Petter Løseth, leder    Sør-Trøndelag EHK 

Bjørn Grue   Østerdalen EHK  

Ånund Vaa    Telemark EHK 

 

På grunn av situasjonen rundt koronapandemien har komiteen valgt også i år å ikke gjennomføre 

fysiske møter. All kontakt har vært via e-post, telefon og teams møte.                                                                                                                                                               

Komiteens arbeid har i hovedsak vært å jobbe med innkommende saker og å ferdigstille revideringen 

av jaktprøvereglene. 

Vi har og påbegynt arbeidet med å se på instruks for forenklet dommermøte, dette i samarbeid med 

løshund komiteen. 

Norgesmesterskapet 2021 for bandhund ble arrangert 12 til 14 august av Østerdal EHK med Os i 

Østerdalen som utgangspunkt. Prøveleder var Jan Bjørshol og NKK representant var Jan Petter 

Løseth. Østerdalen elghund klubb gjennomførte her et velorganisert arrangement for deltagerne, og 

det ble levert inn mange gode resultater fra prøvedagene i skogen. 

Når de to dagene var over var det Kjell Inge Løvlund med NJ(b)CH Bergulvsetra’s D-A Luna som kunne 

smykke seg med NM tittelen og NKK pokalen. 

Nr. 2 ble Kristian Fidje med NJ(b)CH NUCH Jegerlivets Ailo. 

Nr 3 ble Tor Ivar Hovhaugholen med NJ(b)CH NS UCH Lillaryds Ask. 

Bandhundkomiteen gratulerer alle deltagerne med flotte resultater disse dagene. 

Gledelig å se at det rekrutteres godt i bandhundmiljøet rundt om i landet og at det i 2021 har blitt 

gått 582 prøver, som er det tredje beste året med tanke på antall gåtte prøver over en tiårsperiode.  

 

Oversikt over fordeling av raser på bandhundprøve i 2021: 

 

Fig1. 
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Fordeling av raser på Bandhundprøve over en tiårsperiode: 

 

Fig 2. 

 

Antall hunder startet på bandhundprøve over en tiårsperiode: 

 

Fig 3. 
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Eksteriørdommerkomiteens årsmelding 2021 
Eksteriørdommerkomiteen har bestått av: 
Arild Berget, leder  Hedmark EHK 
Mariann Holmli   Nord-Trøndelag EHK 
John Smedbakken   Østerdalen EHK 
 

Møtevirksomhet:  

EK har ikke hatt noe fysisk møte i år. Men vi har hatt kontakt via mail korrespondanse og tlf kontakt. 

Utvalget har vært representert i NEKF sitt Aninova utvalg, ved John Smedbakken.  

Videre har vi hatt noen saker som vi har diskutert på mail og gitt vår innstilling videre til NEKF.                  

Dette gjelder først og fremst sak 17.21 og 18.21 som kommer på NEKF sitt RS-møte våren 22. 

Felles Nordisk Ekstriørdommerkonferanse: 

 Leder har vært i kontakt med Svenska Älghundklubben vedrørende en Felles Nordisk 

Ekstriørdommerkonferanse som var planlagt i 2021 i Sverige, men som ble naturlig avlyst pga 

pandemien som kom. Svenska Älghundklubben sier de mener å ta opp igjen disse planer som var 

lagt, men har ikke kommet tilbake med noe mer konkret i denne saken. 

 
 
 

Ettersøkskomiteens årsmelding 2021 
Ettersøkskomiteen har bestått av: 
Solvar Nordheim, leder  Troms EHK 
Knut Aasland   Nord-Trøndelag EHK 
Magnar Nordsveen   Telemark EHK 
 
Vi har også i år kun hatt kontakt via Mail og har hatt få henvendelser til behandling.  Vi er midt i 

gyldighetsperioden for gjeldende Regler for blodspor og ferksporprøver (Gjeldende fra 01.01.2020 

Låst for revidering til 31.12.2024) og derfor er det vel ikke så mange henvendelser. (Kan nok bli mer i 

2023/2024 før eventuelt revisjon) En annen grunn er at KG NKK gjør en utmerket jobb etter vår 

oppfattelse. 

Vi følger med i sosiale media (uten å kommentere) hva som er av ulike meninger rundt emnet i de 

forskjellige raseklubber og blant dommere på temaet. 
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Avlsutvalget Norsk Elghund Grå årsmelding 2021 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har bestått av: 
Isak Halvorsen, leder     Hedmark EHK 
Harald Bredesen    Hedmark EHK 
Sissel Kristin Hermann    Nord-Trøndelag EHK Tiltrådte Mai 2021 
Line Bjørshol     Østerdalen EHK  Tiltrådte Mai 2021 
Aina Torjul     Jotunfjell Fjordane EHK Fratrådte April 2021 
Nils Erik Haagenrud    Hedmark EHK  Fratrådte April 2021 
 
Avlsutvalget har hatt hyppig kontakt gjennom hele året, via e-post, teams og telefon. Det ble 

gjennomført et fysisk samarbeidsmøte med FS høsten 2021, samt en samling i forbindelse med 

Avlsgransking NEG. Avlsutvalget har bistått oppdrettere i valg av hannhund, godkjenne avlshunder, 

oppdatering av avlshund lister, valpelister og svart på en rekke henvendelser om helse, gentesting, 

avl mm. 

Avlsutvalgets arbeid i 2021: 

• Revidering av RAS dokument for NEG, som er godkjent til 01.01.2026.  

• Utarbeidet nye Avlskriterier for NEG 

• Vedtak i Sunnhetsutvalget NKK om kjent DNA-status på Glaukom og Dvergvekst for NEG.  

• Vedtak i Sunnhetsutvalget NKK om antallsbegrensning for NEG 

• Avlsgransking NEG 

• HD-prosjektet 

• Helseundersøkelsen 

• Helserapportering 

• Re-start prosjekt Nyresvikt NEG 

• Representert NEG i NKK’s sædlagringsprosjekt 

• Representert NEG i Nasjonal tiltaksplan for bevaring av ressurs for mat og landbruk – NIBIO 

• Representert NEG i utredning av Aninova-prosjekt 

• Representert NEG i NäU (Nordisk Elghund union) 

• Verdiberegning av elghunder 

• Skjemaer/info på hjemmeside/FB 

• Oppdatering av lister/arkiv 

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har jobbet etter vårt hovedmål: 

Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med god helse, 

godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå (NEG) i Norge er 

det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen og unngå matador-avl. 

Følgende egenskaper prioriteres: 

• Helse 

• Gemytt 

• Genetisk variasjon 

• Jaktegenskaper 

• Eksteriør 
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Registreringstall siste 10 år  

 

Figur 1 – Antall registrerte avkom siste 10 år      Kilde: Dogweb NKK 

 

Gjennomsnittlig innavlsgrad siste 10 år  

 

Figur 2 – Gjennomsnittlig innavl siste 10 år      Kilde: Dogweb NKK 

 

Statistikken viser en positiv utvikling i antall registrerte avkom for rasen Norsk Elghund Grå. 

I 2021 var det avlet frem 934 valper, fordelt på 172 kull. Dette gir en kullstørrelse på hele 5,4 valper 

pr kull, som viser en positiv utvikling i antall valper pr kull de siste 10 år. Valpene fordeler seg på 445 

tispevalper og 489 hannvalper. 

Utviklingen for gjennomsnittlig innavlsgrad på 5 generasjoner er fortsatt meget god, og langt under 

anbefalt øvre grense i avlsmål vedtatt av NEKF. Gjennomsnittlig innavlsgrad i 2021 lå på 0,8677. 
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Det ble i 2021 vedtatt en avlsbegrensing for NEG, et viktig ledd i jobben med å ta vare på og skape 

størst mulig bredde i avl. 

De nye avlskriteriene bygger på genetisk bredde og mål om avlsfremgang for rasen. Avlsmålene 

regulerer bruken av hanner og tisper, slik at avlsdyrene som dokumenterer sine egenskaper i avl, blir 

brukt i videre avl. 

Helse 
Helse har hatt et stort fokus i vårt avlsarbeid i 2021. Vi jobber for en bærekraftig populasjon av friske 

og funksjonelle hunder. En viktig del i dette arbeidet har vært å drive en avl basert på 

faktaopplysninger om hundenes helse og DNA-status. 

Glaukom og Dvergvekst 

Det har i flere år blitt jobbet for å ta i bruk gentest som verktøy for å ha kontroll på sykdommene 

Glaukom og Dvergvekst. Året 2021 må ansees som en milepæl, da gentest og krav om kjent DNA-

status for disse sykdommene er vedtatt av Sunnhetsutvalget i NKK, og implementert i Dogweb.  

Krav om kjent DNA-status er blitt en viktig del i vårt videre avlsarbeid, og trer i kraft 1/6-2022. 

Nyresvikt 
Norges elghundklubbers forbund har over flere år hatt et prosjekt på arvelig nyresvikt på rasen Norsk 
elghund grå i samarbeid med Frode Lingaas på NMBU.   
 

FS vedtok i sak nr: 88.21 å re-starte prosjektet ang nyresvikt på NEG i samarbeid med avlsrådet for 
NEG.  
Prosjektgruppen har i 2021 bestått av:   
Ellen Nørstegård Tråen (representant Forbundsstyret), 
Avlsutvalget Norsk Elghund Grå ved Isak Halvorsen, Sissel Hermann, Line Bjørshol, Harald Bredesen 
og Frode Lingaas/NMBU.  
Bakgrunnen for re- start av prosjektet er med bakgrunn i at det rapporteres om tilfeller av nyresvikt 
fra hunder under 5 år ved jevne mellomrom. AU NEG sitter med opplysninger om hunder som har 
gitt nyresykehunder som brukes aktivt i avl i dag. Dette gjør det problematisk å anbefale parringer 
spesielt på linjer som er brukt til bandhunder. AU NEG har fått innrapportert 15 tilfeller i løpet av de 
fem siste årene. Vi vet om flere hunder som har blitt syke uten at de er rapportert inn, slik at vi antar 
det er store mørketall.  
Det er stor sannsynlighet for at nyresvikt kan være arvelig. Det er fortsatt ukjent hvordan 
sykdommen nedarves, men at den nedarves ved «kompleks nedarving». Det betyr at det kan være et 
eller flere gener som sammen bidrar til at sykdommen utvikles for NEG.  Det er et ønske å kunne 
utvikle en gentest med formål om å unngå å avle syke hunder.   
 
Ved at vi leter etter nye genkombinasjoner er det behov for en del prøver.  Pr i dag er det samlet 
prøver ved NMBU ved Frode Lingaas, men det er behov for mange flere prøver for å komme videre i 
arbeidet. Vi vet at det er en del hunder som blir syke som aldri blir tatt prøver av eller rapportert 
inn.   
Vi har som mål å samle inn prøver fra både syke og friske hunder for at Frode Lingaas ved NMBU kan 
komme videre og se om vi kan utvikle en gentest på sikt.   
 
Kortsiktig mål for prosjektet:  

• Det er et mål å opparbeide mer kunnskap om denne lidelsen for å kunne unngå å avle syke 
hunder.  

• Samle inn prøver fra syke og friske hunder 
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• Analysemetode: Sammenligning av syke og friske hunder  

• Danne oss en oversikt over antall hunder som er rapportert med lidelsen arvelig nyresvikt 
utover de tilfellene vi har pr i dag.  

 
Hovedmål:  

• Innhente mange nok blodprøver og vevsprøver fra syke og friske hunder og jobbe med å 
utvikle en verifisert gentest.  

• Lage en kostnadsanalyse  

• Søke midler til et hoved prosjekt for å kunne utvikle selve gentesten. 
 

Hofteleddsdysplasi – HD 

I 2017 ble det innført HD-indeks. Indeksen forteller om hunden er bedre eller dårligere enn 

gjennomsnittet av rasen når det gjelder avl og HD. Den tar i tillegg til hundens HD-diagnose tatt 

hensyn til diagnosene til foreldre, søsken og avkom. Gjennomsnittet er 100. HD indeks forteller 

hvordan hunden står genetisk og dermed avlsmessig med hensyn til HD egenskaper. Parringer 

godkjent av avlsutvalget skal alltid ha en samlet HD-indeks på 200 eller mer. I tabellen nedenfor ser vi 

at dette allerede har gitt en effekt. Resultatene for HD har blitt bedre hele perioden siden indeksen 

ble innført i 2017. Resultatene viser også at andelen hunder med HD grad D og E, er nærmest borte. 

 

Figur 3 – HD - prosentvis per årskull NEG 2000 – 2020 NEG    Kilde: Dogweb NKK 

0

20

40

60

80

100

120

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

HD - prosentvis per årskull 2000 - 2020 NEG

HD fri A og B HD C HD D

HD E Indeks avl Lineær (HD fri A og B)

Lineær (HD C)



Norske Elghundklubbers Forbund 

 45. ORDINÆRE REPRESENTANSSKAPSMØTE 
 
 

Side 18 av 91 
 

 

Figur 4 - % andel røntgenavlest i hvert årskull       Kilde: Dogweb NKK 

Tabellen viser at andel hunder som blir røntgenavlest fra hvert årskull. Det endelige resultatet for 

årskullene 2020 og 2021, ser en ikke før senere. HD screening er en viktig faktor i vårt avlsarbeid, en 

stor andel røntgenavleste hunder fra hvert årskull, gir oss sikrere tall for den generelle HD-status i 

populasjonen.  

Helse- og adferdsundersøkelsen Norsk Elghund Grå 

I 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til registrerte eiere av NEG. I undersøkelsen kom det 

inn over 1200 besvarelser, som er et ganske høyt tall. I forhold til de ca. 8816 Norsk elghund grå som 

er registret i NKK 10 års periode (2010-2019) utgjør de hundene en svarprosent på ca. 14%. Dette er 

en litt lavere svarandel enn det mange andre raseklubber oppnår. 

Frode Lingaas/NMBU har oppsummert undersøkelsen med blant annet følgende:  

- De fleste eierne var fornøyd med hundens helse og adferd. Det er likevel noen anmerkninger 

knyttet til helse. Det er en god del anmerkninger på hud og spesielt forekomsten av 

fettkuler/tilstoppede talgkjertler, forekomst av våteksem, samt kløe/hudirritasjon. Det er noen 

anmerkninger på tannmangel. Når det gjelder ledd/skjelett, er det noe halthet og en del hunder er 

røntget i ryggen som kan tyde på at det har vært mistanke om ryggsmerter. Det er registrert tilfeller 

av mistanke om døvhet/dårlig hørsel enn det som vanligvis ses, og også noen tilfeller av epilepsi. Når 

det gjelder kuler/kreftsykdom er det fettkuler og talgsyster som nevnes, men kreft kommer likevel 

opp som en av de viktigste medvirkende årsakene til død. 

- På atferd, er de fleste godt eller meget godt fornøyd med hundens adferd. Som i alle raser finnes 

det hunder som kan være engstelige i noen situasjoner, og også som gråhund er det noen hunder 

som oppgis å være redde for støyende objekter og fyrverkeri. 

Hele rapporten fra Helse- og adferdsundersøkelsen ligger tilgjengelig på NEKFs hjemmeside. 
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Overgangsvirvel (LTV - Lumbosacral transitional vertebra)  

Dette er en misdannelse i overgangen mellom ryggen og bekkenet. Det finnes flere grader av 

misdannelsen, men vi vet veldig lite om hva den betyr for våre hunder, men en del forskning er gjort 

på andre raser. Det viser at lidelsen kan føre til varierende skjevhet og misforming av bekkenet som 

både kan gi smerter og bevegelseshemning.  Alle HD-røntgenbilder av NEG blir også undersøkt for 

forekomst av LTV. I forbindelse med HD-screening, fikk 7 hunder NEG påvist overgangsvirvel i 2021. 

Lungeødem 

Det er rapportert inn noen tilfeller av påvist lungeødem på NEG i 2021.  

Oppsummering 

Norsk Elghund Grå har generelt en god helse. Gentester har vist at det er en stor andel bærere av 

de recessive sykdommene Glaukom og Dvergvekst. Det er innført og tatt i bruk gentester som gir 

fremtidige avlsarbeid en forutsigbarhet, og vi unngår å avle syke individer av disse sykdommene. 

Dette er veldig gledelig. 

Nyresviktprosjektet jobber for en verifisert gentest, og i det videre avlsarbeidet vektlegges det 

bruk av «friske» gener i våre anbefalinger. 

Resultatene viser en positiv utvikling av indeks-avl på HD, og andel hunder med middels og sterk 

grad HD er nær sagt borte. 

Det rapporteres inn noen få tilfeller av sykdommer som Lungeødem, Vannhode, Hjertefeil og 

Patellaluksesjon. AU NEG følger med også disse utfordringene.   

NEKF/AU NEG ønsker å takke alle som rapporterer inn sykdomstilfeller, DNA-tester og HD-screener 

sine hunder, og jobber for en transparent og bærekraftig avl av vår nasjonalrase! 

 

Avlsgransking 2021 
Avlsgransking NEG har verdi i forbindelse med avl og presentasjon av hunder og hundearbeidet som 

gjøres. Uttak av hunder til granskingen ble gjennomført på bakgrunn av utvalgskriteriene. AU NEG la 

vekt på tidlig jaktmodne hunder i ung alder. 

Avlsutvalget jobber ut ifra et forankret mål om å jobbe for en så stor bredde som mulig i avl og 

stimulere for bruk av hunder fra ulike blodslinjer. Resultatene fra avlsgranskingene blir på sikt et 

unikt oppslagsverk og vil vise utviklingen for rasen. Hundene som deltok kom fra ulike blodslinjer.  

Resultater og statistikk 

Avlsgransking NEG har blitt gjennomført i 2 år (2020 og 2021). Statistikk som viser utvikling 

for rasen, ser en ikke før om flere år. AU NEG setter opp alle tall/data fra bedømmingen, som 

vil på sikt vise utvikling av eksteriøret. 

På enkeltnivå gir bedømmingen en konkret beskrivelse av hver kroppsdel til hver enkelt 

hund. Dette vil være nyttig oppslagsverk i forbindelse med bruk av hund i avl.  

Isolert til Avlsgransking 2021, viser tallene varierende resultater på individnivå. Snitt-tallene 

for hele gruppen viser at de fleste kroppsdeler ligger +- 3, ideal. Hode får et snitt på 2,2 i 

2021, som sa at noen av hundene manglet kjønnspreg. Resultatet kan skyldes ung alder på 

framviste hunder, med er også noe som bør vektlegges i videre avl.  
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Det ble tatt gentest for sykdommene Glaukom og Dvergvekst av hundene under 

avlsgranskingen. Prøvesvar fra gentest viste følgende:  

År 2020, 20 hunder deltok. 16 ikke bærere, 3 bærer (15%) Dvergvekst, 1 bærer (5%) Glaukom. 

År 2021, 20 hunder deltok. 16 ikke bærere, 2 bærer (10%) Dvergvekst, 2 bærer (10%) Glaukom. 

Dette gir oss et bilde av omfang bærere blant deltagende hunder fra de ulike linjene, som 

også en svært nyttig faktor i forbindelse med avlsarbeidet generelt. 

På hjemmesida til NEKF ligger det mer info om arrangementet Avlsgransking NEG. Der finner 

du bilder, kritikker og annen info om de deltagende hundene. 

 

Jaktprøveresultater Norsk Elghund Grå 
Tallmateriale for statistikken er hentet fra Dogweb NKK. 

Det er i prøveåret 2021/22 gjennomført og bedømt: 

• 241 prøvedager bandhund 

• 911 prøvedager løshund 

 

Resultat fra bandhundprøver 2021: 

 
Figur 5: Premiering bandhundprøver i % - 2021      Kilde: Dogweb NKK 
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Premiefordeling bandhundprøver i %, fordelt på samlet og separat prøver 

1-dags bandhundprøver: 

 

Premieringsprosent samlet 1-dags bandhundprøve – 54,5% 

Premieringsprosent separat 1-dags bandhundprøve – 76,9%  

 

2-dags bandhundprøver: 

 

Premieringsprosent samlet 2-dags bandhundprøve – 68,1% 

Premieringsprosent separat 2-dags bandhundprøve – 84,3% 
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Resultat fra løshundprøver 2021: 

 
Figur 6: Premiering løshundprøver i % - 2021      Kilde: Dogweb NKK  

Premiefordeling løshundprøver i %, fordelt på samlet og separatprøver 

1-dags løshundprøver: 

 

Premieringsprosent samlet 1-dags løshundprøve – 44% 

Premieringsprosent separat 1-dags løshundprøve – 64,1% 

2-dags løshundhundprøver: 

 

Premieringsprosent samlet 2-dags løshundprøve – 52,5% 

Premieringsprosent separat 2-dags løshundprøve – 56,6% 
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Oppsummert: 
Resultatene viser for begge prøveformer at premieringsprosenten er vesentlig høyere på 

separatprøver, kontra samlet prøver. Dette gjelder både 1-dags og 2-dags prøver. Årsaken anser vi 

ligger i miljøfaktorer som påvirker prøvene, miljøfaktorer som også er naturlige under den 

praktiske jakt.  

Vi tenker her på: 

• Klimatiske - Vær, føre og temperatur 

• Bruk av kjent/ukjent terreng på prøvedag 

• Andre faktorer  

Avlsutvalget ser har en klar oppfatning om at verdien av samlet prøver er stor. Hunden får vist sine 

bruksegenskaper i ukjent terreng og må vise sine egenskaper i prøveområdet den får utdelt. Dette 

gjelder både for bandhundprøver og løshundprøver. Hunder som har gode jaktegenskaper 

håndterer terreng og dyregrupper, selv om miljøfaktorene ikke alltid er optimale. 

 

NM Bandhund 2021 

NM Bandhund ble arrangert av Østerdalen EHK. 

Vi vil takke for et flott arrangement og gratulere vinner av NM 

Bandhund 21 – NJ(B)CH Bergulvsetra’s D-A Luna og eier Kjell Inge 

Løvlund.  

Luna oppnådde 194 poeng. 

Vi gratulerer eier og hund for en god prestasjon! 
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Utstilling/Eksteriør 
Det ble i 2021 utstilt og bedømt 1660 hunder på utstilling i Norge, fordelt på 51 utstillinger.  

Utstillingsresultater fordelt på kvalitet: 

Premiefordeling i % utstilling NEG       Kilde: Dogweb NKK 

   

 
CK av alle utstilte hunder NEG 2021       Kilde: Dogweb NKK 
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CK av alle Exc NEG 2021        Kilde: Dogweb NKK 

Oppsummert: 
Resultat fra utstillingene i 2021 viser den samme prosentvise fordelingen av Exc, VG, Good og KIP, 

som i 2020. Andel Sufficient har økt med 1% fra 2020. Andel 0 er redusert med 1% fra 2020. Det ble 

bedømt 382 flere hunder på utstilling i 2021, enn i 2020. På grunn av korona-epidemi ble 

høydemåling og kontroll av tenner/tannsett nedprioritert i forbindelse med eksteriørbedømming.   

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå vil slutt takke alle for et godt samarbeid i 2021, og 
ønske alle lykke til med det videre elghund arbeidet! 
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Avlsutvalget Norsk Elghund Sort årsmelding 2021    
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har bestått av: 
Camilla Hartz Repshus, leder Hedmark EHK 

Knut Olav Mellemsæter  Sør-Trøndelag EHK  

Harald Holm   Nord-Trøndelag EHK 

Rita Valstad   Vest Agder EHK 

 

Avlsutvalget har hatt hyppig kontakt via epost og telefon. Det ble gjennomført et fysisk 

samarbeidsmøte høsten 2021 og ellers møter digital på teams. Avlsutvalget har bistått oppdrettere i 

valg av hannhund, godkjent avlshunder, oppdatert avlshundlister, valpekart/liste og svart på en rekke 

henvendelser.  

Det har vært lagt ned mye arbeid i evaluering av RAS dokument for NES, som er godkjent til 

01.01.2026. Det var planlagt rasesamling i 2021 i samarbeid med Sør-Trøndelag Elghundklubb. Dette 

lot seg dessverre ikke gjennomføre for AU sin del, grunnet ressursmangel i aktuell periode. NEKF og 

NMBU/NKK gjennomførte i 2021 Helseundersøkelsen Elghund i samarbeid med avlsutvalgene for 

NEG og NES. Dette ga oss verdifull informasjon om hundenes helse-tilstand, gemytt og adferd.  

Rasen er populær og i stor vekst - noe registreringstallene viser. Siden 2015 er registreringstallene 

mer enn doblet. Rasen fikk en ny rekord i antall registreringer for 2021, som ga 362 registrerte 

avkom. Det har for året 2021 også vært fokus på helse hos norsk elghund sort. Prosjekt med 

overgangsvirvel har skutt fart, man nærmer seg å ta i bruk gentester for grønn stær og ataksi – samt 

stambokføring av disse resultatene. I tillegg er det gjennomført en stor helseundersøkelse i form av 

et spørreskjema til hundeeiere.  

Prioriteringer i avlsarbeidet 

1.Helse 

2. Gemytt 

3. Genetisk bredde 

4. Jaktegenskaper 

5. Eksteriør 

Populasjonens størrelse 

 
 Figur 1 Populasjonsstørrelse      Kilde Dogweb NKK 

 

  

Populasjons str 2021

NES NEG JÄMT
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Registreringstall siste 10 år 

 

     Figur 2 Antall registrerte avkom siste 10 år      Kilde Dogweb NKK 

 

Gjennomsnittlig innavlsgrad 10 år 

 

          Figur 3   Gjennomsnittlig innavlsgrad 10 år      Kilde Dogweb NKK 
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Norsk elghund sort er fremdeles en populær rase og antall registrerte avkom årlig dekker ikke 

etterspørselen. Det var 72 kull som så dagens lys i 2021, noe som gir 5 valper i gjennomsnittlig 

kullstørrelse. De 362 valpene fordeler seg på 163 tisper og 200 hanner. 

Statistikken viser at rasen er i sterk vekst. Det er innført tiltak for å holde innavlsgrad for godkjente 

kombinasjoner under NKK innavlsgrense på 2,5 beregnet på 5 generasjoner. Det er også innført tiltak 

for å øke og bevare avlsbredde. Det er gledelig å se at antall unike hanner og unike tisper brukt i avl 

gradvis øker, dette betyr at stadig flere avlsdyr er representert. 

Det er per 2021 ingen klare indikasjoner på innavlsdepresjon. Rasen er i vekst, gjennomsnittlig 

kullstørrelse har holdt seg stabil i flere år og innavlsgraden holdes nede. 

Helse  
Helse er det som vi i vårt avlsarbeid skal prioritere høyest. Vi ønsker å ha friske og funksjonelle 

hunder med gode liv. Spesielt i en så liten rase som NES er det viktig å prioritere helse høyt fordi vi er 

avhengig av å bruke flest mulig hunder i avl for å unngå for sterk innavl. Det betinger at helsedefekter 

som HD, grønn stær og ataksi ikke blir så utbredt at det i vesentlig grad begrenser hvilke hunder det 

kan avles på.  

De utfordringene vi har på helse i dag er arvelig grønn stær, overgangsvirvel, ataksi og epilepsi. Det 

siste året er gentesten for ataksi ferdig utprøvd og godkjent. I tillegg har vi arbeidet for 

stambokføring av gentestene for både grønn stær (glaukom) og ataksi. I januar 2022 startet NKK med 

stambokføring av begge sykdommene (se hjemmesiden). Det vil lette avlsarbeidet vesentlig. 

Helseundersøkelsen  

I 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle eiere av NES. Det kom inn 763 svar. Det utgjør 

38% av alle registrerte svarthunder siste 10 år. Det er en svært høy svarprosent som vi bør være 

skikkelig stolte av! Spørreundersøkelsen tok for seg både helsemessige og adferdsmessige forhold. 

95,5% var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse og hele 96,7 % var godt eller meget 

godt fornøyd med hundens adferd/gemytt. Begge tallen forteller at svarthundene er både svært 

friske og meget trivelige hunder. Når det gjelder bruk sier hele 85% at hunden brukes til jakt! For mer 

utførlig oppsummering av Helseundersøkelsen kan du lese artikkel i Elghunden 1/22. 

Hofteledds dysplasi – HD 

NES er en rase som har relativt god HD-status. I 2017 ble det innført HD-indeks. Indeksen forteller om 

hunden er bedre eller dårligere enn gjennomsnittet av rasen når det gjelder avl og HD. Den tar i 

tillegg til hundens HD-diagnose tatt hensyn til diagnosene til foreldre, søsken og avkom. 

Gjennomsnittet er 100. HD indeks forteller hvordan hunden står genetisk og dermed avlsmessig med 

hensyn til HD egenskaper. Parringer godkjent av avlsutvalget skal alltid ha en samlet HD-indeks på 

200 eller mer. I tabellen nedenfor ser vi at dette allerede har gitt effekt. Resultatene for HD har blitt 

bedre hele perioden siden indeksen ble innført i 2017.  
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Figur 4  % andel røntgen i hvert årskull       Kilde Dogweb 
NKK 

Tabellen er noe misvisende fordi det er født mange flere valper 2020 og 2021. Ettersom det går minst 

ett år før en hund blir HD-røntget er det et etterslep på røntgen hunder fra 2021 årskullet. Resultatet 

som viser at vi HD-røntger nær 50% av alle hunder er veldig bra! 

 

 

Figur 5  HD utvikling NES 2010-2020     Kilde Dogweb NKK 

Denne tabellen viser en oppsiktsvekkende positiv utvikling etter 2017. Antall frie hunder har gått opp med over 

10%. For at statistikken og vårt HD-indeks system skal være et godt grunnlag for avl, er det viktig at vi fortsetter 

å ta HD-røntgen av en stor andel av hundene! 

Grønn stær – glaukom 

Grønn stær er en sykdom der trykket i øyet blir unormalt høyt. I den arvelige varianten er det 

anatomiske forhold som ligger bak. Gentest for grønn stær var ferdig verifisert for rasen og tatt i bruk 

i 2016. Før den ble tatt i bruk visste vi ikke hvilke hunder som var bærere. Derfor var en del av 

kullene resultat av to hunder som var bærere. Det betød da at ca. 1/4 av valpene fikk genet i dobbel 
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dose og utviklet grønn stær med påfølgende blindhet. Det har vært en sykdom som medførte store 

lidelser for hundene og fortvilelse hos eierne. 

Heldigvis opplever vi ikke dette etter at vi har tatt i bruk gentesten. Nå vet vi at i alle kull som blir 

født er det langt under halvparten som er bærere fordi bare halvparten av valpene i et kull der en 

foreldre er bærer vil bære genet videre. I kull fra fri foreldre er alle avkom fri. Av planlagte parringer 

siste år var en av tre fra frie foreldre. Det vil si at to av tre valper i neste generasjon er fri. I en så liten 

rase som vår vil det si at vi skal fortsette å bruke bærere i avl for å beholde avlsbredden, genet vil 

allikevel bli nesten borte i løpet av fire til fem generasjoner. Av alle gentester som er gjort så langt er 

163 hunder bærere av genet og 226 er fri.  

Ataksi 

Sykdommen heter egentlig juvenil ataksi. Juvenil betyr barnlig og ataksi betyr ukoordinerte 

bevegelser. Dette er også en arvelig lidelse som nedarves på samme måte som grønn stær, recessivt. 

Valper som har fått genet både fra mor og far vil vise tegn til problemer med bevegelse allerede etter 

noen uker og må avlives. Gentest for denne lidelsen har vært arbeidet intenst med i flere år. Nå er 

testen som er utviklet ved Norges Veterinærhøgskole NMBU, godkjent og tatt i bruk i januar 2022. Vi 

vet enda ikke hvor utbredt ataksigenet er, men det vil kunne gjøres tester også på gamle blodprøver 

fra glaukomtesting, hvis eier bestiller dette. Erfaring fra tidligere tilfelle tilsier at genet er mye mindre 

utbredt enn genet som gir grønn stær. Informasjon ligger på hjemmesiden. Relativt snart vil det bli et 

krav for å få godkjent parring hos avlsutvalget at et slikt testresultat foreligger.  

Overgangsvirvel (LTV - Lumbosacral transitional vertebra)  

Dette er en misdannelse i overgangen mellom ryggen og bekkenet. Det finnes flere grader av 

misdannelsen, men vi vet veldig lite om hva den betyr for våre hunder, men en del forskning er gjort 

på andre raser. Det viser at lidelsen kan føre til varierende skjevhet og misforming av bekkenet som 

både kan gi smerter og bevegelseshemning.  Alle HD-røntgenbilder av NES blir også undersøkt for 

forekomst av LTV. Ca. 10% av de svarte elghundene har overgangsvirvel. De siste årene har dette blitt 

angitt på svarbrevet på HD-røntgen til eierne. Denne misdannelsen finnes både hos hund og 

mennesker og er arvelig. Men det er ikke en «enten eller-sykdom». Det vil si at en del av årsaken kan 

være arvelig disposisjon og en annen del kan være miljøpåvirkning tidlig i livet. Veterinærhøgskolen 

NMBU er nå i gang med et forskningsprosjekt på overgangsvirvel der NES er sterkt involvert, både 

fordi det er en nasjonal rase og fordi NES er en av de rasene der flest tar HD-røntgen. Det er 

kjempebra! Forskningsprosjektet har som mål å finne ut om overgangsvirvel kan ha helsemessig 

negativ effekt på våre hunder og i tilfelle finne ut hva det betyr. På sikt er det et mål å finne genet 

(genene) som disponerer for LTV. 

Oppsummering 

Norsk elghund sort har ganske god helse. For mange lidelser ligger de vesentlig bedre an enn 

gjennomsnittet av hundepopulasjonen i Norge. For andre lidelser ligger de på gjennomsnittet. Det er 

svært gledelig at nesten alle svarthundeiere er fornøyde både med helse og adferd. De siste 5 årene 

har vi tatt i bruk to gentester til NES. Det er veldig gledelig. Det gjør at vi kan utrydde sykdomsgener 

over tid selv om vi bruker bærere i avlen. Å bruke bærere er viktig da rasen er så liten at det er et 

uttalt mål å bruke flest mulig hunder i avl. Utviklingen av HD etter at vi tok i bruk HD-indeks er svært 

god. Det viser at avl nytter og HD er noe vi skal ta hensyn til i avlsarbeidet. HD-indeksen sammen 

med gentestene gir oss et svært godt redskap for å avle med stor presisjon mot enda bedre helse. 
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Et av rasens store fortrinn i avlsarbeidet er hundeeierne. Svarthundene har eiere som følger opp 

avlsarbeidet på en glimrende måte og er flinke til å konferere når de skal finne rett hannhund til 

tispa. Vi har trivelige, friske hunder og mange stolte og omsorgsfulle eiere! 

 

Jaktegenskaper hos Norsk Elghund Sort 
Tallmaterialet for statistikk her er hentet fra NPP og Dogweb – NKK. Det er gått i alt 314 skogs-dager i 

2021 (330 i 2020). Hvis vi ser på alle prøver under ett så fordeler premieringen seg prosentvis slik: 

 

Figur 6 Prosentvis premiefordeling bandhund-prøver NES totalt i 2021.    Kilde: Dogweb NKK 

 

Figur 7 Prosentvis premiefordeling 1 dags samlet prøver         Figur 8 Prosentvis premiefordeling 2 dags samlet prøver 
Kilde: Dogweb NKK                           Kilde: Dogweb NKK 
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Figur 9 Prosentvis premiefordeling 1 dags separat prøver     Figur 10 Prosentvis premiefordeling 2 dags samlet prøver 
Kilde: Dogweb NKK                         Kilde: Dogweb NKK 

 

Figur 11 Prosentvis fordeling av årskullene som stiller på jaktprøve. Kilde: Dogweb NKK 

Vi har valgt å ikke ta med tall for 2021 da det er et fåtall av avkom fra 2021 som har gått prøve - 

grunnet ung alder. Trolig vil resultatet for 2020 stige i løpet av neste prøvesesong. 
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Jaktegenskapene hos norsk elghund sort holder et stabilt høyt nivå og det er en stor andel av 

årskullene som bidrar til denne dokumentasjonen. 

Eksteriør hos Norsk Elghund Sort 
Det er i 2021 stilt 663 hunder på utstilling. Dette gir et gjennomsnitt på 13,8 hunder på hver utstilling, 

noe som er en god økning fra tidligere år. Det er stilt hunder født 2010 til 2021, men med sterk 

overvekt av hunder født i 2019 og 2020. Utstillingsåret 2021 har i likhet med 2020 vært preget av 

korona-restriksjoner og pandemi, men mange utstillinger har likevel blitt avviklet på en god måte, 

med restriksjoner og begrensninger i antall tilskuere. 

Vi har sett på resultatene gjort på alle utstillingene og figuren under viser premiefordelingen gjort i 

prosenter. Alle data er hentet fra NKK, Dogweb. 

 

Figur 12 Premiefordeling utstilling 2021 - tverrsnitt av populasjonen   Kilde Dogweb NKK 
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Diagrammet viser tydelig at det er mest Excellent- premiegrad som blir tildelt. 51 % av Exc. -

premiegrad fikk i tillegg utdelt CK, som viser at rasen er eksteriørmessig god rasetypisk som 

beskrevet i RAS-dokumentet. Prosentdelen Suff, KIP og 0 holder seg stabilt veldig låg. 

Denne figuren viser prosentvis premieutdeling på alle som har stilt, men ser man på hvert årskull, så 

stemmer den også overens. Det er størst prosentvis del av premiegrad Excellent i alle årskull stilt på 

utstilling 2021. 

 

Figur 13 Eksteriør anmerkninger 2021 

Det er 663 kritikker fra utstillingsåret 2021, av disse har AU sett på de første 250 (en hund er kun 

representert med 1 kritikk). Eksteriør anmerkninger fordeler seg som på figuren over. AU NES ønsker 

at det i eksteriørbedømming av NES dømmes hardere for anmerkninger som er av betydning for 

funksjon – som fallende kryss, lang lend, steil front, lett underkjeve, åpne vinkler og kort steglengde. 

De hyppigste anmerkningene som fallende kryss og lav ansatt hale utgjør 15% av de 250 kritikkene. 

Vi har sett på statistikk for hvert årskull tilbake i tid. Vi har kun sett på alle valper født 2016 til 2020, 

da det var i disse kull årets utstilling kunne gjøre en forskjell. Figuren under viser hvor mange fra 

hvert årskull som har vært på utstilling. Eksteriøret på Norsk elghund sort må kunne sies å være 

meget godt dokumentert, da mellom 50 - 60 % av hunder i hvert årskull har vært på utstilling! Ser 

man på tidligere statistikker, fra år 2010 til 2015 viser dette tallet seg å være veldig stabilt. 

Fallende kryss

Lav ansatt hale

Lang lend

Løst ringlet hale
Store ører

Steil front

Vidstilte ører

Brunskjær

Lett underkjeve

Korte steg bak
Åpne vinkler bak

EKSTERIØRE ANMERKNINGER 2021



Norske Elghundklubbers Forbund 

 45. ORDINÆRE REPRESENTANSSKAPSMØTE 
 
 

Side 35 av 91 
 

 

Figur 14   Prosentvis fordeling av hunder fra årskull som stiller på utstilling  Kilde Dogweb NKK 

 

Oppsummering eksteriør 

Rasen har godt dokumentert, rasetypisk og funksjonelt eksteriør. Oppdrettere bør ha fokus på 

fallende kryss, lang lend og steil front som er de hyppigste konstruksjonsmessige anmerkningene på 

utstillinger.  

 

Avlsutvalget takker for et flott samarbeid med NES eiere gjennom 2021! 
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Avlsutvalget Jämthund årsmelding 2021 
Avlsutvalget for Jämthund har bestått av: 

Jon Erling Skåtan, leder  Vest-Agder EHK 

Stian Christoffersen   Telemark EHK  Fratrådte 08.11.2021 

Jon Reidar Stormyrengen Jotunfjell Fjordane EHK Fratrådte 15.12.2021 

Arne Langen   Sør-Trøndelag EHK Fratrådte Desember 2021 

 

Avlsutvalget for jämthund har i det meste av året bestått av bare en person, da det ikke har lykkes å 

få personer til et komplett utvalg. Med et så redusert utvalg, har det bare vært kapasitet til å utføre 

deler av det et avlsutvalg burde arbeide med.  

Utvikling registrerte jämthunder (valpekullregistreringer) i Norge og Norden 

Tallene og kurvene nedenfor viser at etter en liten nedgang i Norge i 2018, er jämthunden tilbake på 

nivået i 2019, som var det høyeste antall valper registrert i Norge, med knapt 450 valper. Med 

mellom 3000- 3500 årlige registreringer i Norden, er jämthund en så stor rase at en har alle 

muligheter til å beholde rasen sunn og frisk og utvikle de jaktlige egenskapene.    

 

År  Norge Finland Sverige Totalt 

2000 166 521 1948 2469 

2005 255  940  1729  2669 

2010 284  1325 1689 3014 

2015 381 1597 1716 3313 

2016 342  1312 1616 2928 

2017 292  1635 1716  3351 

2018 327 1490 1364 3181 

2019 448  1414  1575  3437 

2020 298  1403  1371  3072 

2021 443 1466 1466 3375 

 

Godkjenning av avlshunder, liste over valpekull 

Avlskriteriene ligger i bunnen for avlsarbeidet. Det har derfor vært naturlig å prioritere avlsrådgiving 

overfor hundeeiere, samt å holde listene for godkjente avlshunder og valpekull oppdatert. 

Disse listene har nå fått en mer lik utforming, uavhengig av rase. En har valgt å knytte 

egenskapsdatabasen «Hitta Älghund» mer direkte til avls- og valpekull listene, slik at det ligger 

linker direkte til «Hitta Älghund». Målet er at «Hitta Älghund» skal bli en komplett 

egenskapsdatabase, som fortløpende blir oppdatert og korrekt for den enkelte hund. Avlsutvalget er 

kjent med at det arbeides med å forbedre datakvaliteten i basen.  
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Avlsveiledning 

Det er et flertall av dyktige oppdrettere på jämthund i Norge, og disse er ikke avhengige av avlsrådets 

kompetanse eller tjenester. Men en erfarer også at det naturlig nok er noen som kan lite om 

avlssystemet NEKF har for å sikre en riktig og god avl på jämthund. Noen av disse behøver helt 

grunnleggende veiledning.  

Organisatoriske utfordringer  

At det nå har vært en periode med minimumsløsninger, er ikke med på å løfte avlsarbeidet. 

Avlsutvalget kan bare beklage at det ikke er utarbeidet statistikker og oversikter som dokumenterer 

rasens ståsted og utvikling. Skal et avlsutvalg ha den tiltenkte funksjonen i avlsarbeidet, er en 

avhengig av å opparbeide seg en tillit blant hundeeierne. Det kan bare gjøres ved godt arbeid over 

tid.  

En er kjent med at det arbeides med løsninger for avlsutvalga, som vil redusere arbeidsmengden og 

behovet for kompetanse på andre områder enn avl, bl.a. i forhold til data. Når dette er på plass, er 

det å håpe at det kan bli enklere å få personer til å påta seg den interessante oppgaven det er å drifte 

et avlsutvalg. 
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Avlsrådet for Russisk-Europeisk Laika årsmelding 2021 
Avlskontakt for Russisk-Europeisk Laika:  
Lars Ø. Taugbøl   Oslo-områdets EHK 
 
Status for årets arbeid som avlsråd for Russisk-Europeisk Laika (REL) 

• Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Russisk-Europeisk Laika: Inneværende RAS er gyldig t.o.m. 
01.01.2023. Data gjengitt nedenfor er for populasjonen i Norge, Sverige og Finland. 

 
Data for årsberetning er hentet fra Dogweb- NKK, avlsdata- SKK, www.hittaalghund.se, avlsdata- 
Suomen Kennelliitto/ Finska Kennelklubben ry. 
 
Data gjengitt over en 10 års periode vil være tilgjengelig fra neste år, i forbindelse med revidering av 
nåværende RAS. Populasjonen er så liten i Norge at det har ikke blitt prioritert for årsberetning 2021. 

Avl/ populasjon 2021 

• Norge- Ingen kull/ 1 x registrert import- tispe fra svensk kull. 

• Sverige- 2 kull, 8 valper (2x importer fra Litauen)- 3 hanner/ 5 tisper. Gjennomsnittlig 
Innavlsgrad på 0.0%. 

• Finland- 11 kull, 55 valper (4x importer)- 29 hanner/ 26 tisper. Gjennomsnittlig Innavlsgrad 
på 2.5%. 

Helse 2021 

• Norge- ingen resultat publisert. 

• Sverige- 1x HD resultat. 1x Grad B. 1x AD resultat, 1x Grad 0. 0x øyelysning. 
• Finland- 13x HD resultat. 4x Grad A, 1x Grad B, 6x Grad C og 2x Grad D. 10x AD resultat, 10x 

Grad 0. 2x øyelysning- uten funn. 

Jaktprøver/ Bruksprøver 2021 

• Norge- 0 løshund elgprøver. 

• Sverige- 0 løshund elgprøve. 0 løshund villsvinprøve. 

• Finland- 7 løshund elgprøver, 4x 1. premie og 3x uten premie. 16 halsende fuglhundprøver, 
5x 3. premie og 11x uten premie. 

Eksteriør/ utstillingsresultat 2021 

• Norge- 0 REL på utstilling. 

• Sverige- 7 REL på utstilling. 5x Excellent, 1x Very Good og 1x Diskvalifisert. 

• Finland- 18 REL på utstilling. 12x Excellent, 4x Very Good og 1x Diskvalifisert. 

Plan for videre arbeid 

• Revidere nåværende RAS, som er gyldig fram til 01.01.2023. Planen er å inkludere data for 
2022 før RAS sendes for godkjenning. 

• Legge til rette for potensielle valpekjøpere. 

• Innhente nødvendig informasjon, og fortsette samarbeid med avlsråd og kontakter i Sverige 
og Finland. 

• Se på muligheter for promotering i forbindelse med økende villsvinpopulasjon i Norge. 

Spesielt med tanke på hvordan utviklingen har vært i Sverige, der økende villsvinbestand har 

ført til en stigende interesse for laikarasene. 
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• Jobbe videre for å få mulighet til å dokumentere rovviltarbeid også i Norge. Få godkjenning 

for «Laikarasene_Egenerklæring_Godkjenning Rovviltkontakt» eller lignende protokoll. 

• Arbeide videre med innhenting av data og statistikk for rasen for økt kunnskap om status og 

utvikling/ årlig RAS evaluering. 
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Avlskontakt Østsibirsk Laika årsmelding 2021 
Avlskontakter for østsibirsk Laika: 
Tommy Sønsterud   Sør-Trøndelag EHK   
Ingar Hansen   Sør-Trøndelag EHK 
 
2021 har vært et positivt år for avlsarbeidet med Østsibrisk Laika. Listene over godkjente avlshunder 

og kull oppdateres med jevne mellomrom. 

Det er i løpet av høsten godkjent 6 kull i kategori 1 (Jaktpremiert mor og far).  

Registeringer  

- Det ble i 2021 registrert 29 valper fordelt på 7 kull.  

o Et av kulla (1 valp) er født i 2017 etter-registrert i NKK. 

o 3 kull (14 valper) er født sent i 2020 og dermed registrert i 2021.  

- I tillegg er det registrert 4 importer, 3 fra Sverige og 1 fra Finland.  

- 6 av 7 kull var innenfor avlskriteriene for kategori 1(begge jaktpremiert), som er satt for 

rasen. Stor fremgang ettersom det i 2020 var 2 av 5 kull som var innenfor avlskriteriene, det 

kullet som i 2021 ikke er rekommandert er det etter-registrerte kullet fra 2017. 

 

 

 

Helse  

- Andel med HD er lav på norskregistrerte hunder (kun 7%, det vil si 4 hunder med svak grad), 

men andelen som er undersøkt er lav (18 % av registrerte i perioden 2012-2021) og burde 

vært høyere.  

- Ikke påvist AD siste 10 år, men et lavt antall undersøkt (Kun 13stk (4%) er røntget av 59 

registrerte i perioden 2012-2021).  

- For hele perioden fra 1983 er 22 % undersøkt, og 6 stk har grad C, dette utgjør 0,5 % med 

svak HD. HD anses ut fra dette som et lite problem for rasen.  

Avlskontakt er ikke gjort kjent med andre sykdommer for rasen i 2021.  
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Utstilling  

- Til sammen har det vært vist 38 (38 i 2020 og 48 i 2019) hunder på utstilling. 21stk med 

Exellent og 11stk Very Good som resultat.   

 

Jaktprøver  

- Laikarasene kan premieres på jaktprøver for elg og skogsfugl i Norge  

o Skogsfugl, ingen starter kjent.  

o Elg  

▪ Det var 27 starter for rasen totalt i sesongen 2021 i Norge fordelt på 17 

hunder (Dogweb 27/2 2022). 

• 1p: 9 stk 

• 2.p: 4stk 

• 3.p: 2stk 

• 0.p: 12stk 
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Avlskontakt Vestsibirsk Laika årsmelding 2021 
Avlskontakt for Vestsibirsk Laika: 

Gunn Marit Bertheussen  Nord-Trøndelag EHK 

Trond Trovåg   Oslo-Områdets EHK 

 

Vi har sett en økende mengde av forespørsler på Vestsibirsk Laika i løpet av det siste året. Flere 

ønsker informasjon om rasen/aktuelle kull av oss som er avlskontakter. Det at valpekjøperne blir mer 

bevisste både på helse og jaktegenskaper er gledelig.  

Som avlskontakter bidrar vi til å informere kommende Vestsibirsk Laika eiere og vi kan bistå 

oppdrettere i å finne match til deres tispe/hannhund. Målet fremover vil være å informere om rasens 

utvikling og hvordan man bør prioritere i valg av foreldredyr for at det på sikt vil gagne rasens 

genpool. 

Prioriteringer i avlsarbeidet  

1.Helse 

Flere burde helsesjekke hunden sin, ikke bare de som tenker avl/oppdrett. På en jakthund som skal 

fungere lange dager og gjerne over flere dager så bør man vite om hunden trenger ekstra oppfølging, 

for eksempel lengre restituering. 

Helsesjekker som HD og AD røntgen er det som går igjen på rasen. Vestsibirsk Laika er primært en 

frisk og sterk jakthund som også egner seg til familiehund om den får nødvendig jakt-/mentaltrening. 

Pr i dag har rasen et registreringskrav hos NKK for å få registrert valper og det er kjent HD status. 

Dette kravet sier ingenting om krav til at HD statusen er fri, av mild eller sterk grad. For eksempel vil 

det si at man får registrert valper i NKK selv om foreldredyrene har sterk grad av HD. 

NEKF godkjenner kun kull der mor og far har A eller B på HD røntgen. Vi har ingen andre krav til 

helseundersøkelser pr i dag. 

 

2. Genetisk bredde 

Selv om rasen er liten i Norge så er genpoolen «stor» fordi. Med stor mener vi at det finnes en stor 

andel av Vestsibirske Laikaer i verden sånn at man kan holde innavlsgraden nede for å øke genpoolen 

med fremtidig avl. Målet med importer må være å styrke denne genpoolen også her i Norge. 

Anbefalingene på innavlsgrad er at det ikke bør være over 6,25%. På Vestsibirsk Laika som er en liten 

rase i Norge så bør man tilstrebe å holde innavlsgraden så lav som mulig. 

 

3. Jaktegenskaper 

Se info under statistikk på jaktegenskaper. 

 

4. Eksteriør 

Se info under statistikk på eksteriør. 
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Populasjonens størrelse:  

 

Tallene er hentet fra dogweb NKK. 

Vi har i Norge hatt en nedgang i antall fødte valper senere år, mens det har økt med andelen 

importer. Da rasens størrelse er liten i Norge så er det viktig at oppdrettere prioriterer kull med lav 

innavlsgrad sånn at rasens genpool styrkes gjennom avlsarbeidet.  

En ting som er bekymringsverdig er at det blir født Vestsibirsk Laika kull som ikke registreres i NKK, 
disse selges papirløse, dermed kan de heller ikke stilles på utstillinger eller prøver. Det avles på for 
unge foreldredyr og foreldredyr som det ikke blir tatt nødvendige helseundersøkelser for å få kullene 
registrert.  
  

Det finnes også en andel importer som ikke innregistreres i NKK og dermed blir de ikke vist frem på 

utstillinger eller gått prøver med. Da importer kan være en meget stor ressurs i avlsarbeidet for å øke 

genpoolen så bør man etterstrebe å få disse frem på utstillinger og prøver. De må innregistreres i 

NKK for å få avlest HD og AD røntgen også. Om noen lurer på hvordan man får innregistrert 

importerte hunder i NKK så ta gjerne kontakt med oss som er avlskontakter så kan vi bistå. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Antall registrerte avkom i NKK og importer siste 10 år

antall registrerte avkom i NKK importer



Norske Elghundklubbers Forbund 

 45. ORDINÆRE REPRESENTANSSKAPSMØTE 
 
 

Side 44 av 91 
 

Helse: 

 

Tallene er hentet fra dogweb NKK. 

Som man kan se av statistikk for HD avlesningene i Norge senere år så har det vært en høyere andel 

av hunder med mild/sterk grad av HD.  

Det er blitt brukt hunder med mild/sterk grad av HD i avl sendere år. 

 

Tallene er hentet fra dogweb NKK. 
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Jaktegenskaper: 

 

Tallene er hentet fra Hitta Älghund på nett. 

Det er blitt gått 24 løshundprøver på elg siste 10 år med Vestsibirsk Laika. 10 av disse har gitt 

premiering.  

Det hadde vært ønskelig å få flere ut på prøver da det er verdifull info. I tillegg skal man vite at fra 

rasens opphavsland så skal en Vestsibirsk Laika jobbe på linje med det vi premierer til 3. premie (evt. 

en dårlig 2. premie) etter NKKs reglement for løshundprøve på elg. Det vi som avlskontakter ønsker å 

opplyse om er at også en 0 prøve gir opplysninger som er av verdi for rasens videre utvikling i Norge. 

En dag på prøve er som en dag i skogen uten våpen, man får i tillegg gode råd fra jaktprøvedommere 

som bruker mange dager på prøver pr år. 

 

 

Tallene er hentet fra HittaÄlghund på nett. 

Det er blitt gått noen få bandhundprøver på elg siste 10 år med Vestsibirsk Laika. Totalt 7 prøver der 

samme hunden har gått 6 av 7 prøver fordelt på 2013 og 2014. 

Oppsummere dokumenterte jaktegenskaper for det aktuelle år.  
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Eksteriør: 
Vestsibirsk Laika var representert på 17 utstillinger i Norge i 2021. 

 

Tallene er hentet fra dogweb NKK. 

Av 24 startende Vestsibirsk Laika på utstilling så fikk 17 Excellent, 11 av disse med CK. Det vil si en 

høy andel meget bra resultat på utstilling.  

Når man ser videre på skalaen så fikk bare 2 av 11 med CK CERT, dette kommer av brukskrav på 

rasen. For å få tildelt CERT må man ha gått jaktprøve til premiering.  

1 fikk tildelt CACIB som kun gis ut på internasjonale utstillinger som i Norge arrangeres av NKK. 

 

 

 

  

Utstillingsresultat 2021

Excellent Very good Good Sufficient 0 KIP CK CERT CACIB
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Avlskontakt Svensk Hvit Elghund årsmelding 2021 
Avlskontakter for Svensk Hvit Elghund (SVE): 
Lars Dolmseth    Troms EHK 
Freddy Grønlund  Salten EHK 
 
Avlskontaktene for Svensk Hvit Elghund i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er også 

medlemmer i raseklubbens avlsråd. Svensk Vit Älghundsklubben er en felles klubb for Norge, Sverige 

og Finland. Klubben er en organisert inn under Svenska Älghundklubben. 

De norske medlemmene i raseklubben har i løpet av 2021 etablert en egen interessegruppe for 

Svensk Hvit Elghund. Dette i den hensikt å organisere raseklubbens interesser bedre på norsk side. 

Leder i interesseforeningen er Inga Berit Lein (Trøndelag), og i styret sitter Freddy Grønlund, Lars 

Dolmseth, Tone Kampevoll og Erik Asklund. Martin Vågeng er kasserer. Interesseforeningen vil jobbe 

etter NKK og NEKF sine retningslinjer for å fremme Svensk Hvit Elghund i Norge, gjennom avlsarbeid, 

utstillinger og jaktprøver. Avlsrådet i klubben er også utvidet med et norsk medlem til. Maja Alstad 

Amdahl, Bindal er tatt inn som en ekstra for å bidra i avlsarbeidet. 

Antall registrerte valper de siste to årene (norske tall hentet fra dogweb- v/oppdatering rase. 

Svenske og Finske tall oversendt fra respektive lands avlskontakter). I Norge er det gitt anbefalinger 

til tispeeiere ved 16 anledninger om paring. I Norden totalt 31 paringer. Vi registrerer at det ved flere 

tilfeller ikke blir gjennomført forsøk på paring, eller at paringen blir mislykket. Dette er noe vi 

førsøker å bedre gjennom å prøve å spre kunnskap om avl og oppdrett til våre medlemmer. 

Registreringstall: 

Svensk Vit Elghund 2018 2017 2016 2015 2019 2020 2021 

Norge 35 29 55 42 43 36 44 

Sverige 24 13 67 44  25 56 

Finland 29 42 23 46  32 32 

Sum Norden 88 84 145 132  93 132 

 

Virksomheten til Avlsrådet har i hovedsak bestått i avlsrådgivning til tispe- og hannhund-eiere som 

ønsker å avle på sine hunder. Det er også gitt henvisninger og råd til valpekjøpere og andre som 

ønsker å bli kjent med rasen. Alle forslag til paringer fra avlsrådet er basert på vedtatte retningslinjer 

og krav i RAS (RaseAvlsStrategien). 

I 2021 har raseklubben initiert et prosjekt ovenfor Svenska Älghundsklubben/Svenska Kennelklubben 

med det formål å øke rasens genetiske variasjon. Det er ikke fattet noen konkrete vedtak foreløpig, 

men i korte trekk vil dette dreie seg om en åpning av stambok for å kunne hente inn nytt blod i rasen. 

Raseklubben har registrert arbeidet som er gjort innen Lundehund og øvrige raser, og vil også søke å 

støtte seg på NKK i dette arbeidet etter hvert. Den formelle dialogen vil sannsynligvis måtte gjøres på 

NKK/SKK-nivå, for å sikre en god forankring av prosjektet, men ansvaret vil naturlig ligge hos SKK da 

de har ansvar for rasen som svensk- i utgangspunktet. 
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Avlskontakt Hälleforshund årsmelding 2021 

Ola Kristian Johansen  Nord-Trøndelag EHK 

Anne Marie Solbrekken  Hallingdal og Valdres EHK 

 
Hälleforshunden er en veldig liten rase i Norge og Avlsutvalget er nytt av året. Vårt arbeide er 
prematurt og avlsanbefalinger gis av den svenske Hälleforshundklubben. 
 
Anslagsvis er det mellom 30 og 40 individer i landet.  Fysiske møter er ikke avholdt og aktiviteten har 
vært lav. Vi har uttalt oss til RS om revidering av regler for Jaktchampionat og utstillingschampionat 
og deltatt på Oppstart utvalgsarbeid NEKF 26.06.2021. 
 
Antall registrerte avkom siste 10 år (01.01.2011 – 31.12.2021) er 38 fordelt på 7 kull. Det er brukt 6 
forskjellige hanner og 6 forskjellige tisper i denne perioden. Det er importert 15 hunder til Norge. I 
2021 ble det født 1 kull med 6 valper  
 
Kilde: dogweb.  
 

Helse: 
Utvalget er så lite at det er vanskelig å si noe om utviklingstrender, men det er gjort HD undersøkelse 
på 14 hunder de siste 10 år. 7 HD A, 5 HD B og 2 HD C.  
 
7 hunder er undersøkt for AD og alle har 0 
 
13 hunder har vært til øyelysning: 8 intet påvist, 1 iris, 4 katarakt (ikke medfødt) og 1 
Distichiasis/Ektopiske Ciller: påvist grad mild 
 
Kilde: dogweb 
 

Jaktprøver: 
Fra 01.01.2011 – 31.12.2021 er det gjort 44 løshundprøver  
14 stk 1 premie, 5 stk 2 premie, 2 stk 3 premie og 23 stk fikk 0  
 
Fra 01.01.2011 – 31.12.2021 er det gjort 5 bandhundprøver 
3 stk 1 pr og 2 stk 3 pr  
 
Kilde: Hitta Alghund 
 
Som tallene viser er Hälleforshunden mest brukt som løshund, men kan også prestere godt som 
bandhund.  
 
Utstillinger: 
4 ganger ble Hälleforshunder utstilt i 2021. Premiefordeling for 2021 er 2 Excellent, 1 Very Good og 1 
Good. 
Hälleforshund er utstilt 76 ganger i perioden 01.01.2011 – 30.12.2021. Premiefordeling for 2011-2021 
41 Excellent, 23 Very Good, 11 Good og 1 KIP  
 
Kilde: dogweb 
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Målsetting 

Øke rasens utbredelse og genetiske variasjon i Norge. Synliggjøre rasen bedre. Øke antallet hunder 

som stiller til prøve og oppnå gjennomsnittlig meritteringsgrad pr årskull på minimum 25%. 

 

For å få paring godkjent av den svenske Hälleforshundklubben kreves det at de kontaktes slik at 

klubben kan anbefale hannhund. Øyelysning skal være max 1 år gammel og uten anmerkning. HD skal 

ikke være dårligere enn B og ED skal være 0. I tillegg må minst 1 av hundene være løshundmeriterte 

for en godkjent paring (anvisad parning) og begge må være løshundmeriterte for å få en anbefalt 

paring (rekommenderad parning). 

 

I 2022 satser vi på å få til en fysisk samling. 

 
 

FS forslag til vedtak 

 

  

RS godkjenner fremlagte årsmeldinger som årsmelding Norske Elghundklubbers Forbund for 

2021 
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Sak 8.22 Forbundsstyrets årsregnskap med revisors beretning for 2021 
 

 
 
  

Årsregnskap 2021 

for 

Norske Elghundklubbers Forbund  

Organisasjonsnr. 975679489 
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Årsberetning 2021 

Virksomhetens art 

Norske Elghundklubbers Forbund er en frivillig organisasjon som utøver hundearbeid, herunder avl, 
jaktprøver og utstillinger.  

Utvikling i resultat og stilling 

 
 2021 2020 2019 
Driftsinntekter 2 120 589 2 054 996 2 633 392 
Driftsresultat 416 241 169 659 314 537 
Årsresultat 421 934 179 347 327 094 
 
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
Balansesum 2 616 084 2 299 651 1 838 195 
Egenkapital 2 427 756 2 005 822 1 653 028 
Egenkapitalprosent 92,8% 87,2% 89,9% 
 
Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 2 054 996 kr i fjor til 2 120 589 kr i år, en økning på 3,2 %. 
Årsresultatet ble 421 934 kr. mot 179 347 kr i fjor, en økning på 135,3 %. 
 
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet. 
 
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og 
stillingen ved regnskapsårets slutt. 

Årsresultat og disponering av årsoverskudd 

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 421 934: 
 
 Overføring annen egenkapital 421 934 
 
 Totalt 421 934 
 
 
 
RENDALEN februar 2022 
 
     
 Endre Arild Stakkerud Arve Olav Sæter Leif Einar Olsen 
 Styreleder Nestleder Styremedlem 
 
 
     
  
              
              
 
             Camilla Hartz Repshus  Eivind Haugseth 
 Styremedlem  Styremedlem  
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Resultatregnskap 

 Note 2021 2020 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  2 120 589  2 054 996  
Sum driftsinntekter  2 120 589  2 054 996  

Driftskostnader 
Varekostnad  371 196  366 174  
Lønnskostnad 1 745 701  701 011  
Annen driftskostnad  587 450  818 152  
Sum driftskostnader  1 704 347  1 885 337  

DRIFTSRESULTAT  416 241  169 659  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  7 446  8 874  
Annen finansinntekt  1 663  3 628  
Sum finansinntekter  9 109  12 502  

Finanskostnader 
Annen rentekostnad  541  30  
Annen finanskostnad  2 875  2 784  
Sum finanskostnader  3 416  2 814  

NETTO FINANSPOSTER  5 693  9 688  
 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  421 934  179 347  
 

Skattekostnad på ordinært resultat  0  0  
 
ORDINÆRT RESULTAT  421 934  179 347  
 
 

ÅRSRESULTAT  421 934  179 347  
 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 2 421 934  179 347  
SUM OVERF. OG DISP.  421 934  179 347  
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Balanse pr. 31.12.2021 

 Note 31.12.2021 31.12.2020 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 
Finansielle anleggsmidler 
Andre langsiktige fordringer  0  (11 530) 
Sum finansielle anleggsmidler  0  (11 530) 

SUM ANLEGGSMIDLER  0  (11 530) 

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer  160 793  90 785  
Andre kortsiktige fordringer 3 252 304  616 275  
Sum fordringer  413 097  707 060  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 2 202 987  1 604 121  
SUM OMLØPSMIDLER  2 616 084  2 311 181  

SUM EIENDELER  2 616 084  2 299 651  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 2 2 427 756  2 005 822  
Sum opptjent egenkapital  2 427 756  2 005 822  

SUM EGENKAPITAL  2 427 756  2 005 822  

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld  1 348  17 620  
Skyldig offentlige avgifter  52 963  25 598  
Annen kortsiktig gjeld 5 134 017  250 612  
SUM KORTSIKTIG GJELD  188 328  293 830  
SUM GJELD  188 328  293 830  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 616 084  2 299 651  
 

  

RENDALEN februar 2022 

 

    

 Endre Arild Stakkerud Arve Olav Sæter Leif Einar Olsen 

 Styreleder Nestleder Styremedlem 

 

  

             Camilla Hartz Repshus  Eivind Haugseth 

         Styremedlem          Styremedlem  
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Noter 2021 

Note 1 - Lønnskostnad 

 I år I fjor 

Lønn 678 126 633 219 
Arbeidsgiveravgift 44 961 67 792 
Pensjonskostnader 22 614 0 

Totalt 745 701 701 011 

Godtgjørelse til styremedlemmer utgjør  kr 30 000 

Møtegodtgjørelse utgjør  kr 150 750 

 

 

Note 2 - Overføringer annen egenkapital 

 Aksjekapital /  Annen Sum  
 selskapskapital egenkapital egenkapital
   

Pr 1.1. 0 2 005 822 2 005 822 
Tilført fra årsresultat 0 421 934 421 934 

Pr 31.12. 0 2 427 756 2 427 756 

 

 

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer 

Merverdiavgift tilgode                     56 813,- 

Fordring tidligere styreleder         194 061,-         

 

Resterende fordring pr.31.12 gjelder forskuddsbetalte kostnader.  

 

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 39 383 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 19 233. 

 

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld 

Kr 75 000 gjelder avsetning til forskning på Ataksi på Norsk elgund sort som er bevilget fra dyrlege 

Smiths Stiftelse. Dette er beløp overført til konto 

4212 26 21159 i SMN.  
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Revisjonsberetning for Norske Elghundklubbers Forbund regnskap 2021.  
 
Til Representantskapsmøtet i NEKF. 
 
Med forbehold om mulige ukjente forhold, har undertegnende revisorer pr. 07.03.2022 revidert 
NEKFs forelagte regnskap for 2021. Det forelagte regnskapet består av styrets årsberetning, 
resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.12.2021. Regnskapet er ført av Sparebank 1 
Regnskapshuset SMN AS. 
 
Resultatregnskapet viser et årsresultat på kr. 421.934, - og egenkapitalen pr. 31.12.2021 er kr. 
2.427.756, -. 
 
Fra forbundssekretær har vi mottatt etterspurt skriftlig grunnlagsmateriale og dokumentasjoner 
samt at hun har besvart og redegjort for våre muntlige henvendelser. 
 
Følgende revisjonskontroller er gjennomført: 
Kundefordringer pr. 31.12.2021 er gjennomgått. Fordringer fra 2017 og 2019 sum kr. 3.870, - bør 
inndrives. 

Årsoppgave fra SpareBank1 SMN er avstemt mot den bokførte saldobalansen uten avvik. 

Rutiner for bokføring og betalinger er gjennomgått med forbundssekretærens redegjørelse og 
utføres iht. stillingsinstruks og styreinstruks. 

Kostnader ved fysisk møtevirksomhet er redusert i 2021 som følge av smittevernhensyn og påvirker 
årsresultatet. 
 
Instrukser og fullmakter ved økonomiske transaksjoner 

• Registerutskrift fra Enhetsregisteret er foretatt og gjennomgått og det går frem av signatur: 
«Tre styremedlemmer i fellesskap» 

• Stillingsinstruks for Forbundssekretær er forelagt og definerer: «Selskapets bankkonti 
disponeres av Forbundssekretæren ved at han/hun signerer sammen med forbundsstyrets 
leder eller den som styret måtte vedta at skal ha tilgang til å signere utbetalinger sammen 
med Forbundssekretæren.» 

• Styreinstruks for Norsk Elghundklubbers Forbund er forelagt. Ref. til punkt 1. 2. g. «Alle 
økonomiske transaksjoner og bankutbetalinger skal signeres av minst 2 personer enten av 
forbundsstyremedlemmer, forbundssekretær eller de som forbundsstyret bemyndiger.» 

 
Revisorene mener at forelagte instrukser og fullmakter for økonomiske transaksjoner er tilstrekkelige 
forutsatt at de blir fulgt. Revisorene har foretatt stikkprøvekontroll av bilag/transaksjoner og det er 
ikke avdekket avvik til stillingsinstruks eller styreinstruks. 
 
Regnskapet er etter revisorenes oppfatning ført etter god regnskapsskikk. NEKFs styre i samarbeid 
med regnskapsfører presenterer et regnskap for 2021 som gir et korrekt uttrykk for NEKFs 
økonomiske stilling pr. 31.12.2021. 
 
Regnskapet godkjennes. 
  

Revisorer Carsten Bakke og Nils P. Hagen 
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FS forslag til vedtak  

 
 
  

RS vedtar det fremlagte regnskap som NEKF sitt regnskap for driftsåret 2021. 
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Sak 9.21 Forbundsstyrets budsjett for 2022 
 

  
 

 

Tekst Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022

Medlemskontigent 1 531 530,00kr             1 636 129,00kr          1 700 000,00kr                

Elghunden, abonnement 565 000,00kr                469 256,00kr             700 000,00kr                   

Salg annonser 50 000,00kr                   10 400,00kr               50 000,00kr                     

Andre inntekter 12 000,00kr                   4 803,60kr                 10 000,00kr                     

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 158 530,00kr             2 120 588,60kr          2 460 000,00kr                

Trykking Elghunden 250 000,00kr                147 280,00kr             220 920,00kr                   

Porto Elghunden 200 000,00kr                223 916,40kr             335 874,60kr                   

Sum varekostnader 450 000,00kr                371 196,40kr             556 794,60kr                   

Lønn til ansatte 462 916,67kr                433 638,33kr             585 677,08kr                   

Feriepenger 55 550,00kr                   53 984,12kr               70 281,25kr                     

Pensjonkostnad kr 22 614,49kr               26 238,33kr                     

Kontorgodtgjørelse -kr                               3 000,00kr                 18 000,00kr                     

Telefongodtgjørelse

Km godtgjørelse skattepliktig 10 000,00kr                   6 753,48kr                 15 000,00kr                     

Godtgjørelse til styremedlemmer 30 000,00kr                   30 000,00kr               32 085,00kr                     

Møtegodtgjørelse 130 000,00kr                150 750,00kr             180 000,00kr                   

Arbeidsgiveravgift 51 511,87kr                   41 505,80kr               72 329,19kr                     

Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 5 000,00kr                     3 454,96kr                 1 705,49kr                        

Sum kostnader arbeidskraft 734 978,53kr                745 701,18kr             1 001 316,35kr                

Leie datasystemer 60 000,00kr                   171 305,79kr             60 000,00kr                     

Programvare 60 000,00kr                   4 412,99kr                 60 000,00kr                     

Revisjonshonorar -kr                               -kr                           -kr                                 

Regnskapshonorar 65 000,00kr                   68 709,25kr               60 000,00kr                     

Kontorrekvisita 3 000,00kr                     9 213,96kr                 10 000,00kr                     

Økonomisk rådgivning, andre tjenester 18 875,64kr               5 000,00kr                        

Møter, andre 10 000,00kr                   24 414,01kr               25 000,00kr                     

RS møte 120 000,00kr                125 669,21kr             150 000,00kr                   

Styremøter 30 000,00kr                   5 687,92kr                 50 000,00kr                     

Utvalgsmøter 30 000,00kr                   8 183,06kr                 30 000,00kr                     

Kurs/Opplæring 75 000,00kr                   -kr                           50 000,00kr                     

Telefon 5 500,00kr                     5 084,48kr                 5 500,00kr                        

Camp villmark -kr                               -kr                           15 000,00kr                     

Datakommunikkasjon 10 083,00kr               10 000,00kr                     

Porto 1 000,00kr                     -kr                           1 000,00kr                        

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig tillitsvalgte 70 000,00kr                   39 395,30kr               70 000,00kr                     

Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 100 000,00kr                -18 088,63kr              30 000,00kr                     

Dommersamling/utdanning/kurs 30 000,00kr                   -kr                           30 000,00kr                     

Samarbeidsavgift, Jakthunddivisjonen 3 000,00kr                     -kr                           3 000,00kr                        

Gaver/Diplomer/premier 40 000,00kr                   36 759,50kr               70 000,00kr                     

Tilskudd NM ETC 40 000,00kr                   40 000,00kr               40 000,00kr                     

Prosjekt Nyresvikt NEG 40 000,00kr                   22 178,00kr               30 000,00kr                     

Unghundvurdering AU NEG 31 000,00kr                   30 000,00kr                     

Prosjekt LTV (overgangsvirvel) reisegodtjørelse 20 000,00kr                     

Beregning genetisk variasjon 60 000,00kr                   60 000,00kr                     

Kurs avlsutvalg 16 250,00kr                     

Forsikringspremie 25 000,00kr                   9 097,80kr                 10 000,00kr                     

Bankgebyr 6 000,00kr                     6 466,50kr                 7 000,00kr                        

Annen kostnad 10 000,00kr                   10 000,00kr                     

Tap kundefordringer 20 000,00kr                   -kr                                 

Finansinntekter -12 500,00kr                 -9 108,70kr                -12 500,00kr                    

Finanskostnader 3 000,00kr                     3 416,12kr                 3 000,00kr                        

Sum andre kostnader 925 000,00kr                581 755,20kr             948 250,00kr                   

 

RESULTAT 48 551,47kr                  421 935,82kr            -46 360,95kr                   

Resultatbudsjett 2022, Norske Elghundklubbers Forbund
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Forbundsstyret har utarbeidet resultatbudsjett for 2022 som balanserer med et underskudd på kr. 
46.360,95,- 
 
 
 
FS forslag til vedtak 

  

RS vedtar det fremlagte budsjett som NEKF sitt budsjett for driftsåret 2022. 
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Sak 11.22 FS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund -FS 

 
Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund er en oppfølging av RS sakene 10.9.1, 
10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 fra Representantskapsmøtet (RS) 2020.  
 
På RS 2020 ble det fattet vedtak om at endringen av championatreglen skulle realitetsbehandles 
sammen med endring av jaktprøvereglene på RS 2021.  På RS 2021 ble det fattet vedtaket at saken 
skulle utsettes til RS 2022 
 
 

FS forslag til vedtak 

 
 
 
  

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER  
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå, norsk Elghund 
sort og svensk hvit elghund:  
 
LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):  
Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve. Minst en av 
prøvene må være gjennomført før 23. desember.  
 
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 
Sverige eller Finland.  
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie 
på 1 stk. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige 
dommere i Norge, Sverige eller Finland.  
 
BANDHUNDCHAMPIONAT (NJ(B)CH):  
Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire 
forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på samla prøve. 
Kun en av prøvene tellende for jaktchampionat bandhund, kan gjennomføres på snødekket 
mark. 
 
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 
Sverige eller Finland.  
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie 
på 1 stk. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige 
dommere i Norge, Sverige eller Finland.  
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Sak 11.1.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Vestfold EHK 
 

Vestfold Elghundklubb foreslår å beholde dagens regler som de er. 

 
 

FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.2.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Telemark EHK 
 
TEHK ønsker å beholde championatreglene slik de er i dag. For både løshund og bandhund. 
Alternativ for utenlandske jaktchampionat: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2 
dagsprøve og to ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland 
 
 

FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.3.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Salten EHK  

Revidering av jaktchampionat løs/bandhund (stemme mot forslaget, bevare 2. dager ønsker ikke 

samlaprøve) 

Vår begrunnelse til nei til nye jaktprøveregler er følgende: 

Samlet løshund prøve, store problemer med og gjennomføring på grunn av forlenget jakttid og 

værmessige forhold på den tid vi slipper til i områdene i tillegg store avstander mellom de forskjellige 

områdene vi kan gå prøver i.  

 

FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.4.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Finnmark EHK 
 
Finnmark elghundklubb er ikke enig i FS sitt forslag så vi vil beholde dagens  
championatregler for løs og bandhund slik de er alternativt 4 separate endagersprøver. 
 
 

Saken støttes ikke 

 

Saken støttes ikke 

 

Saken støttes ikke 
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FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.5.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Troms EHK 

 
Årsmøtet i TROEHK har diskutert saken om nye regler for JCH bandhund og løshund. Vi mener 

reglene må være like for både Band- og løshund. Å innføre samlaprøver vil være katastrofalt for oss 

og vil redusere/stoppe og hemme klubbens aktivitet. (Flere ganger belyst fra oss) Spesielt da vi ikke 

ser eller oppfatter gode argumenter for det. Men todagersprøve kan vurderes. Vi mener at det kan 

likestilles to veier fram mot JCH. 

Vårt standpunkt etter diskusjon er at hele FS sitt forslag til nye JCH regler forkastes da det er «på 

kant» med § 1-2 som har til formål å ivareta elghundens og elghundeeierens interesser i Norge, samt 

å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport og forvaltningen av den enkelte 

hunderase. 

Vi føler at det heller ikke er tatt hensyn til bokstav K som er å bistå klubber og interessegrupper i 

organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeide.  

Oppsummert; Hele FS sitt forslag til nye JCH regler forkastes. TROEHK sender inn forslag om to 

mulige veier til Championat som framlagt på årsmøtet. Årsmøtet delegerer til RS-utsendinger til å 

følge diskusjon på RS og stemme i forhold til klubbens fordel. Enstemmig vedtatt. 

 

NYTT FORSLAG fra Troms Elghundklubb 

Foreslår 2 alternativer til å oppnå championat og som er likelydende for LØSHUNDCHAMPIONAT 

(N J(L)CH) og BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 

Alternativ 1: Fire ganger 1. premie på jaktprøve i Norge under fire forskjellige dommere. To ganger 

Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller 

Finland. 

Alternativ 2: To 1. premie på jaktprøve og En 1. premie på 2 dagsprøve i Norge under fire 

forskjellige dommere. 1 av prøvene må være gjennomført før 23. desember. To ganger Very Good 

på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. 

(Begge alternativene likestilles) 

Separate og samlaprøver likestilles til championatet 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på en jaktprøve i Norge. Prøven må være 
gjennomført før 23. desember. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under 
forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. 
 
 

Saken støttes ikke 
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FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.6.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Hedmark EHK 

 
Championatregler – Norsk jaktchampionat NJCH Gruppe 5 – SPISSHUNDER Hälleforshund, jämthund, 
karelsk bjørnhund, laikarasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund: Fire ganger 1.premie 
på jaktprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst to av premiene telende til NJCH må være 
tatt på samlet prøve.  
 
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 
eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 
For å fylle kravet til NJCH skal prøvene være avlagt over minst 2 prøvesesonger.  
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. premie på 
jaktprøve. To ganger Very Good etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller 
Finland. 
 
 

FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.7.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund - Gudbrandsdalen EHK 

 
GEHK har i årsmøtet 2022 vedtatt å fremme følgende forslag til vedtak på RS 2022:  
• Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere hvorav minst 1 av 
prøvene tellende for championat må være tatt på 1-dags samlet prøve, og minst to av prøvene må 
være gjennomført før 23. desember.  
• To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd. under forskjellige dommere i Norge, Sverige 
eller Finland.  
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås en 1. premie på 
jaktprøve. 
 
 

FS forslag til vedtak 

 
 
  

Saken støttes ikke 

 

Saken støttes ikke 

 

Saken støttes ikke 
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Sak 11.8.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Aust Agder EHK 

 
1.Avsstemming RS  

Championatreglene har vært gjenstand for store diskusjoner i mange år, og spesielt er det kravet om 

1.premie på 2-dagers prøve som har vært den store diskusjonen. Gjeldende championatregler har 

vært låst noen år, men kan nå behandles. 

NEKF er en demokratisk organisasjon og denne saken er overmoden for å bli behandlet, og da på en 

måte som er demokratiet verdig.  Vi tenker videre at saken derfor bør behandles slik at alle delegater 

kan stemme på det de egentlig mener, og at flertallet dermed bestemmer. Derfor bør 

stemmegivningen foretas slik at en først tar opp til votering det største stridsspørsmålet, altså om vi 

fortsatt skal ha krav til 2-dagers prøve. Dernest må de enkelte tilleggskrav tas opp sak for sak. 

 

Forslag: 

Saken om nye championatregler tas opp til votering på en slik måte at alle delegater kan støtte de 

forslagene som de og deres klubb primært ønsker. Avstemmingen må derfor legges opp slik at 

spørsmålet om krav til 2-dagers prøve for championat først blir avklart, og deretter punktvis aktuelle 

tilleggskrav. 

 

2. Championatreglene 

Aust-Agder Elghundklubb har før vært klare på at 4 stk. 1-dags prøver er vel så god prestasjon som 

dagens krav. Argumenter om at en skal «skille klinten fra hveten» holder ikke mål. Hundens 

kondisjon er ingen arvbar egenskap. Det er heller ingen statistikker eller erfaringer fra andre land 

som kan dokumentere at 2-dagers prøve er noen fordel ihht. avlsmessig fremgang. Statistikk viser 

også at det ikke er noen forskjell på hvor mange hunder som kobles ved prøveslutt enten det er dag 

1 eller dag 2, og argumenter om at 2-dags prøve skal luke ut «jaktidioter» holder derfor heller ikke 

mål. 

For hundens prestasjon så er det ingen forskjell om prøven arrangeres som separatprøve eller som 

samlet prøve. Om årsaken til å kreve en samlet prøve for championatet er at en mener at vi ikke kan 

stole på våre dommere, så bør det heller settes inn ressurser på dommeropplæring, prøveledelse og 

rutiner. 

 

Forslag: (Vi viser til vårt punkt 1 og ut fra dette vil vi primært støtte følgende)  

LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):  

Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 

dommere. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember.  

Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH.    

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 

eller Finland.  

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 stk. 

jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland.  
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BANDHUNDCHAMPIONAT (NJ(B)CH):  

Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 

dommere. Kun en av prøvene tellende for jaktchampionat bandhund, kan gjennomføres på 

snødekket mark.  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 

eller Finland.  

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 stk. 

jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

 
 

FS forslag til vedtak 

 
 

Sak 11.9.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Østerdalen EHK 

 
Bakgrunn: Forslag til endrede regler for jaktchampionater framlagt av FS for RS 2022 

Kravet om samlaprøve vil være svært hemmende for prøvevirksomheten i distriktene med store 

avstander og i små klubber, og framstår som usolidarisk. 

Dette alene burde være et godt nok argument for å droppe kravet om samlaprøve for championatet. 

ØEHK forstår ikke hvordan vi bedre kan måle en hunds egenskaper dersom prøveledelsen er 

samlokalisert. 

Det kan virke som at motivasjonen for kravet kanskje er manglende tillit til dommerstanden utover 

landet ved separatprøvene. 

ØEHK håper dette ikke medfører riktighet. 

Tilliten dommerne imellom i vår organisasjon må være absolutt! 

 

Forslag fra Østerdalen Elghundklubb:   

 

NJ(L)CH  

Tre ganger 1.premie på løshundprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av prøvene 

må være gjennomført før 23.desember.  

To ganger VG under to forskjellige dommere på utstilling i enten Norge, Sverige eller Finland. 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 

For å få norsk jaktchampionat må det oppnås 1.premie på jaktprøve. Prøven må være gjennomført 

før 23.desember. To ganger VG på utstilling to forskjellige dommere i enten Norge, Sverige eller 

Finland. 

 

Subsidiært: Dersom dette forslaget ikke får flertall på RS 2022 ønsker ØEHK å foreslå for RS 2022 å 

beholde dagens krav til NJ(L)CH. 

  

Saken støttes ikke 
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NJ(B)CH  

ØEHK opplever at bandhundmiljøet i vår organisasjon er fornøyd med dagens championatkrav. 

Det norske bandhundmiljøet er så godt som enerådende i Norden, og vi tror at bandhundmiljøene 

ytterligere vil styrke seg med å beholde dagens ordning. 

 

Forslag til vedtak: 

ØEHK foreslår for RS 2022 å beholde gjeldende krav pr. sesongen 2021 som krav til NJ(B)CH. 

 

 

FS forslag til vedtak 

 
 
  

Saken støttes ikke 
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Sak 12.22 FS-sak Hvilende Utstillingschampionat – FS 

 
Historikk: 

Vedtak i 2015 (vedtatt på FS møte 03.12.2014) 

KRAV OM JAKTCHAMPIONAT FØR UTSTILLINGCHAMPIONAT BLIR LØST UT 

Norske Elghundklubbers Forbund har vedtatt at fra og med 2015 gis det mulighet til å velge bort 

storcert for elghundrasene. Dette åpner en mulighet for at flere hunder kan gjøre seg kvalifisert for en 

championat-tittel. Det kan dokumenteres at det gjennom flere tiår er blitt benyttet en del avlshunder 

som i kraft av sin UCH-tittel og til tross for et noe dårlig nivå på jaktegenskaper, kanskje har blitt 

nyttet i meste laget i avl.  

Første prioritering innen NEKF`s avl bør ligge på bruksegenskaper og derfor bør hovedfokuset ligge på 

dette. 

Dette er samme kravet som i Sverige, dvs. alle CERT som er vunnet er hvilende inntil Jaktchampionat 

er fullført. 

Prøveordning i 5 år og skal evalueres av NEKF. 

Aktuelt: 

Det eksisterer ikke skriftlig dokumentasjon som grunnlag for vedtaket fattet i 2015. Ifølge sittende FS 

i 2015 dreide dette seg kanskje om 4-5 hunder hvert år. Bruken i avl er hentet fra hvor mange 

hannhunder som var oppført på avlshundlisten med rent NUCH. 

Det sittende FS har innhentet data med bistand fra IT NKK desember 2021 – for å se på grunnlaget og 

påstandene for vedtaket fattet i 2015. 

Påstandene i saksutredningen fra 2015 bygger på antagelser for rasen Norsk Elghund Grå, 

hannhunder – og antall hannhunder som var rene NUCH på avlshundlisten i 2015. Data-uttrekket 

nedenfor er derfor innhentet med utgangspunkt i tall for NEG. 

Sittende FS i 2015 utrykte bekymring for at det ville bli for mange hunder med rene NUCH 

«Dette åpner en mulighet for at flere hunder kan gjøre seg kvalifisert for en championat-tittel» 

Et data-uttrekk fra 2000-2012 viser at det i denne perioden ble godkjent 241 NUCH (blant disse var 

det også mange hunder som oppnådde JCH). Av 241 hunder, var 50 rene NUCH. Dette utgjør 17 

hannhunder og 33 tisper. Dette er hunder som per 2021 kun har NUCH. 

Hvis man ser på registreringsår fra 2000-2012 så fordeler rene NUCH totalt seg slik: 

2000 = 1 NUCH 

2001 = 3 NUCH 

2002 = 2 NUCH 

2003 = 4 NUCH 

2004 = 5 NUCH 

2005 = 5 NUCH 

2006 = 6 NUCH 

2007 = 6 NUCH 

2008 = 3 NUCH 

2009 = 6 NUCH 
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2010 = 3 NUCH 

2011 = 1 NUCH 

2012 = 5 NUCH 

Dette utgjør et gjennomsnitt på 3,8 NUCH årlig i perioden. 

Det er kun 20 hunder (10 tisper og 10 hanner) som årlig vil ha en teoretisk mulighet til å oppnå NUCH 

(dette utgjør 2% av avkom registrert i 2021). Dette genererer et lavt antall rene NUCH årlig. 

Man har sett på resultatene for årskullet 2017 som en stikkprøve – her er det kun 1 hund som har 

oppnådd 3 x cert og ikke er NJCH. 

«et noe dårlig nivå på jaktegenskaper» 

blant disse 50 hundene med oppnådd 1. premie i hver jaktprøveform, er det: 

 9 hannhunder med 1. premie på løshundprøve og 8 hannhunder med 1. premie på bandhundprøve 

15 tisper med 1. premie på bandhundprøve og 18 tisper med 1. premie på løshundprøve. 

Snitt poengsum for alle hundene med 1. premie på løshundprøve var: 81,9 poeng 

Snitt poengsum for alle hundene med 1. premie på bandhundprøve var: 77,4 poeng 

«kanskje har blitt nyttet i meste laget i avl» 

 

Tallgrunnlaget for Norsk Elghund Grå (som den meste tallrike rasen) antas å ha overføringsverdi også 

for Norsk Elghund Sort og Jämthund. 

De 17 hannhundene NEG med rene NUCH som bidro til bekymring og grunnlag for vedtaket i 2015, 

bidro med avkom (255 valper) i tidsrommet 2004-2017, disse utgjør en minimal andel av totale 

avkom (13287) i denne perioden. 
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Ser man på dokumentasjonen som lå til grunn i 2015, så er vedtaket om hvilende 

utstillingschampionat fattet på et svært tynt grunnlag. 

Har vedtaket om hvilende NUCH hatt andre konsekvenser? 

 

Ant påmeldte har flatet ut og redusert noe siden 2015, men Covid19 og hundesykdommen er helt 

klart faktorer her. Man ser at den svake nedgangen for NEG korrelerer med en svak nedgang i 

registrerte avkom per år. Den samme korrelasjonen kan sees for NES og Jämthund. 
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I forhold til deltagelse på utstilling, er det trolig rasenes registreringstall og hundesykdommen/Covid 

19 som først og fremst påvirker resultatene. 

«første prioritering innen NEKFs avl bør ligge på bruksegenskaper» 

Avlsutvalgene for NEG og NES har i 2021 revidert sine RAS-dokument. Her er avlsarbeidet hos begge 

raser prioritert slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS-dokumentene vedtatt av FS, er oppdretternes styringsverktøy. Disse skal være førende for 

avlsarbeidet. Her er det først og fremst helse, gemytt og genetisk variasjon/bredde som er prioritert. 

Konklusjon: 

Vedtaket om hvilende UCH i 2015 ble fattet på et syltynt grunnlag. 
Det uvisst om målet med vedtaket er oppfylt. Da det ikke er definert noe mål i vedtaket vil dette 
vanskeliggjøre en evaluering. 
Antall påmeldte hunder til utstillinger korrelerer med antall registrerte avkom per år, svakt stigende 
Jämt/NES, svakt synkende NEG. 
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AUNES: 

Egenskaper prioriteres i følgende rekkefølge: 
1.  Helse 
2.  Gemytt 
3.  Genetisk bredde 
4.  Jaktegenskaper 
5.  Eksteriør 
 



Norske Elghundklubbers Forbund 

 45. ORDINÆRE REPRESENTANSSKAPSMØTE 
 
 

Side 70 av 91 
 

Saken om hvilende NUCH fra 2015 bør tas til etterretning i forhold til hvilket grunnlag det fattes 
vedtak på. 
 
FS ser ingen hensikt i å forlenge ordningen med hvilende UCH utover årene i prøveordningen. 
 
 

FS forslag til vedtak 

  

Forbundsstyret innstiller til at prøveordningen for hvilende utstillingschampionat oppheves og 

tilleggskravet endres slik: 

Tilleggskrav til Gruppe 5 – spisshunder: Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-

rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund endres og erstattes med: 1. premie 

oppnådd på terminfestet jaktprøve for elghund. 
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Sak 12.1.22 Hvilende Utstillingschampionat – Salten EHK  
 
Salten EHK stiller seg bak forbundets forslag til vedtak for hvilende utstillings championat 
 
 

FS forslag til vedtak 

 

 
Sak 12.2.22 Hvilende Utstillingschampionat – Gudbrandsdalen EHK 
 
GEHK har i årsmøtet 2022 vedtatt å støtte FS innstilling. 
 
 

FS forslag til vedtak 

 

  

Tas til orientering  

 

Tas til orientering  
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Sak 13.22 FS-sak HD Rapport – FS 

 

HD rapporten er utarbeidet i tråd med RS vedtak 11.15.17 og følgende mandat har vært 

førende for rapporten: 

Det vises for øvrig til NKK Sluttrapport HD 2019 

 

HD gruppens leder: Leif Einar Olsen 

Medlemmer:  Arve Flatås 

  Eva Berdal Nygaard 

  Isak Halvorsen 

  Bente Rønningen 

  Camilla Hartz Repshus 

  Jon Erling Skåtan 

 

Det har vært utskiftninger i gruppen underveis. 

 

Utvikling HD hos Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort 2000-2020 
Det er hentet ut data fra NKK dogweb – som skal illustrere utviklingen av HD grader i løpet av de siste 

20 år – dette omfatter 4 generasjonsintervaller. Trenden for NEG totalt sett viser en nedgang i antall 

HD fri (grad A og B) og en oppgang i svak HD (grad C). Det har for begge raser vært drevet indeks avl 

siden 2016. I 2018 ble HD indeks historikken slettet, da data-uttrekket som legges til grunn i HD 

indeksen skulle standardiseres. Det kjøres nå oppdateringer i HD indeks med et standardisert data-

uttrekk hver gang. 

Man ser en svak bedring i HD utviklingen for NEG fra 2017/18.  

Hovedformålet med NEKFs HD prosjekt er å belyse faktorer som påvirker HD forekomst i  populasjonen 

for Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. HD gruppen skal komme frem til en faglig forankret 

anbefaling for avlsarbeidet for de to norske elghundrasene. 

• Se på utviklingen av HD for begge rasers populasjoner over en periode som er hensiktsmessig.  

• Se på de kliniske konsekvensene av HD for de to rasene 

• Se på indeks-avl – fordeler og ulemper 

• Gjøre rede for miljøfaktorene som påvirker en hunds HD status 

• Se på hvordan arvbarhet, miljøfaktorer og indeks er iverksatt i dagens avlsarbeid for hver av de to  

rasene 
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Figur 1 Utvikling HD grader NEG       Kilde NKK dogweb 

         

 

Figur 2 Utvikling HD grader NES       Kilde NKK Dogweb 
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Utdrag fra HD sluttrapport for NEG: Statistikken for de ulike diagnosene er svingende. Generelt sett 

kan vi si at en lavere andel av hundene de senere årene har diagnosen E, mens en større andel har 

diagnosene C og D. Andelen røntgenfotograferte hunder har sunket de senere årene, noe som 

svekker sikkerheten i statistikken. Selv om det er variasjoner i de ulike diagnosene, har den genetiske 

trenden vært positiv. Året begge raser vedtok indeksavl for rasene er merket med svart stolpe i 

diagrammet. Man ser en tendens til positiv utvikling for begge raser fra og med 2018. 

 

Kliniske konsekvenser av HD for Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort 
Graderingen av HD i NKKs screeningprogram gjøres ut fra røntgenfunn. Hvorvidt en hund med HD vil 

utvikle kliniske problemer er avhengig av graden av HD, men også hundens generelle bygning, fysisk 

form og bruk. Hva en eier oppfatter som et klinisk problem vil også variere mellom eiere og mellom 

ulike miljøer. En veterinær vil trolig oppfatte halthet og stivhet hos en hund med HD langt tidligere 

enn hundeier. Det har kun vært mulig å innhente informasjon via egen-rapportering til denne 

rapporten.  

NEKF gjennomførte i 2021 en nasjonal spørreundersøkelse i samarbeid med NKK og NMBU – 

Helseundersøkelse Elghund 2021 – for å søke å finne svar på om Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund 

Sort har kliniske symptomer og plager som følge av sin HD grad. Svarene fra denne 

spørreundersøkelsen gjorde det ikke mulig å konkludere. Det ble derfor sendt ut et spørreskjema til 

eiere av hunder med HD grad D og E i begge raser. Spørreundersøkelsen hadde samlet en 

svarprosent på 28 %. Det ble sendt ut 233 spørreskjemaer til eiere av NEG – 22,7 % av disse svarte. 

Det ble sent ut 50 spørreskjemaer til eiere av NES – 52% av disse svarte. Dette er en meget god 

svarprosent totalt sett og gir et godt grunnlag for å si noe om livssituasjonen for hunder med HD D og 

E sammenlignet med kontrollene i Helseundersøkelsen Elghund 2021. 

Det var ønskelig å se nærmere på om det var forskjeller i de to spørreundersøkelsene – spesielt når 

det gjelder gemytt/adferd, halthet og stivhet. 

Gemytt/adferd:  

Resultatene fra spørreundersøkelsen i HD D og E mener 91% av eierne at hundens gemytt / adferd er 

meget godt. Til sammenligning mener 96,7% av NES eierne og 96% av NEG eierne i kontrollgruppen 

(nasjonale helseundersøkelsen) at adferd/gemytt er meget godt. 

NKK sluttrapport HD 2019: Antagelig vil langt flere hunder oppleve smerte pga. HD enn det tallene 

for redusert yteevne indikerer.  

Halthet: 

Resultatene fra spørreundersøkelsen HD D og E mener 18% av eierne at hundene er halt av og til 

eller ofte i bakpart. Til sammenligning rapporterer 3,4% av NES eiere og 2,8 % av NEG eiere om 

halthet i bakpart. 

Stivhet: 

Resultatene fra spørreundersøkelsen HD D og E oppgir at 26% viser tegn til stivhet i bakpart. Til 

sammenligning oppgir 4,2% av NEG eiere (gjelder her både stivhet og halthet) og ca 3 prosent av NES 

eiere stivhet i bakpart.  

17% av hundene i spørreundersøkelsen om HD D og E oppgir å vise tegn på smerte i bakpart, og 20% 

av hundene oppgis å vise tegn på smerte og stivhet etter bruk på jakt. Totalt sett opplever 20% av 
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eierne har hunden er litt eller mye plaget med HD i det daglige. HD er oppgitt som årsak til avlivning 

av 2 hunder i spørreundersøkelsen om HD D og E.  

NKKs Sluttrapport HD 2019 konkluderte med at de fleste hunder ikke vil vise tegn på smerte, men 

heller på stivhet. 

Resultatene og sammenligningen mellom de to spørreundersøkelsene med fokus på stivhet og 

halthet viser en mangedobling av symptomer hos hunder med HD D og E. Alvorlige grader av HD 

representerer derfor et dyrevelferdsproblem for de hundene som er affisert. 

 

Indeks-avl – fordeler og ulemper 
Det vises til NKKs Sluttrapport HD 2019 s. 28-31 for utfyllende informasjon om NKKs HD indeks-

system. 

Indeks-avl vil kunne gi en avlsmessig fremgang, men hvor arvbar en egenskap her – spiller selvfølgelig 

inn. HD har vist varierende arvbarhet mellom de forskjellige rasene. NKKs HD gruppe viser til en 

generell arvbarhet på 0.3. Omregnet vil dette bety at 30% av HD skyldes gener og 70% skyldes 

miljøfaktorer. Men arvegradene varierer og NKK Sluttrapport oppgir f.eks. en arvbarhet for Norsk 

Elghund Sort på hele 0.48. Man kan ikke forvente en rask avlsmessig fremgang hvis miljøfaktorenes 

påvirkning dominerer. 

Det eksisterer en minimumsgrense for hvor mange individer som må røntges i en populasjon/rase, 

for at det skal utarbeides en indeks, og at indeksen skal bli sikkert. Tabellene under viser utviklingen i 

hvor stor andel av årskull som røntges i hver rase. Det er hentet ut data-uttrekk som illustrerer hvor 

stor del av hvert årskull som HD røntges for begge raser. Dette er gjort for å kontrollere at 

resultatene per årskull er representative for hver rase, men også fordi det er ønskelig med minimum 

35% av årskull rtg – for å gi en sikker HD indeks. NKK har en grense på 35% røntgede årskull for at det 

skal beregnes indeks for en rase. Selv om antallet skulle komme under denne grensen – vil det 

allikevel bli beregnet indeks for NEG og NES – da dette er to nasjonale hunderaser. 

 

Figur 3 Andel av årskull HD røntget 

Andel av årskull som røntges viser en nedgang for Norsk Elghund Grå, mens det for NES viser en 

oppgang. Ulempen med HD indeksen er at den krever en relativt stor andel røntgede i hvert årskull. 

Hvis andel av årskull går ned – vil grunnlaget for beregning av HD indeksen bli stadig mer usikker. 
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Figur 4 Andel av årskull røntget 

En annen ulempe er at de nordiske landene har forskjellige beregninger for HD indeks. Det har blitt 

mer og mer vanlig med import og eksport av avlsmateriale mellom disse landene. Fravær av en felles 

HD indeks for elghund-populasjonen i dens utbredelsesområde, kan potensielt være en svakhet og 

påvirke avlsmessig fremgang. Det vil derfor være viktig for den avlsmessige fremgangen på tvers av 

landegrensen, at det utarbeides en felles HD indeks.  

Sverige har i dag krav til HD rtg for registrering av avkom. Hvis kravet om kjent HD status og dermed 

HD indeks i Norge faller bort, vil det vanskeliggjøre eksport av valper/hunder og utveksling av 

avlsmateriale til bl. annet Sverige. Dette endrer også utgangspunktet for å se populasjonen (Norsk 

Elghund Grå) i hele sitt utbredelsesområde og kan få konsekvenser for nordiske samarbeidet. 

Innføring av gentester er et godt verktøy for å oppnå avlsmessig fremgang. Nedarvingen av HD er 

såkalt polygenetisk, det vil si at mange ulike gener er involvert. Det vil derfor være svært utfordrende 

å utvikle og verifisere en gentest for HD. Dersom det finnes HD i en rase så er det slik at alle hunder 

trolig vil ha ett eller flere gener for denne sykdommen. Har en hund en høy HD-indeks (eller er HD fri) 

har den trolig få gener for HD, har den en lav HD-indeks (eller HD D/E) har hunden trolig mange 

gener for HD. Indeks-avl er det mest pålitelige verktøyet for å sikre avlsmessig fremgang per i dag. 

Fordelene med en HD-indeks er at den gjør beregninger basert på resultatet av individet og dets 

slektninger, dette gir en prognose som er sikrere enn om man ser på enkeltindividets HD 

grad/fenotypen alene. 

 

 

Miljøfaktorene som påvirker en hunds HD status 
Publisert forskning på miljøfaktorenes innvirkning på HD relaterer forebyggende tiltak til valpens 

første 3 mnd. 

De tiltak for å forebygge HD, som regnes som mest effektive, er altså målrettet til valpens første 3 

leve-måneder. Dette innebærer den tiden valpen tilbringer hos oppdretter og ca 1 måned hos ny 

eier. 

Valpestadiet: 

● Veksten er mest uttalt i de første 3 mnd. av en hunds liv – og det er i dette tidsrommet tiltak for å 

hemme miljøfaktorenes påvirkning vil ha størst effekt.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% HD rtg av årskull NES

% rtg av årskull NKK grense Lineær (% rtg av årskull)



Norske Elghundklubbers Forbund 

 45. ORDINÆRE REPRESENTANSSKAPSMØTE 
 
 

Side 77 av 91 
 

● Variert fysisk aktivitet på mykt underlag med god friksjon og feste, samt moderat kupert 

underlaget har vist å ha størst effekt. 

● Som underlag for valper bør man unngå materiale som er hardt og glatt. Valpene bør, når alderen 

og vær tillater dette, tilbringe tid utendørs på variert underlag.  

● Det vil være en fordel å la valpen leke utendørs, fremfor på et glatt stuegulv. 

● Studier har vist at daglig trappegang i denne perioden bør unngås – da det dobler risikoen for HD. 

●For raser med høy fødselsvekt og rask vekst, øker risikoen for utvikling av HD.  

Det vises til NKKs Sluttrapport 2019 og artikkel Krontveit RI, et.al A prospective study on canine hip 

dysplasia and growth in a cohort of four large breeds in Norway (1998-2001). Dette studie har 

undersøkt forekomsten, risiko faktorene og langtids-effektene i 4 store hunderaser. Studien 

konkluderer med at valper født på gård/småbruk i sommer-halvåret, hadde halvert risiko for HD 

sammenlignet med valper født på vinterhalvåret i f.eks. leilighet.  

Carol Beuchat hevder i sin oversiktsartikkel at hunder i alder 12 - 24 mnd. i lek eller aktivitet med høy 

fart som utfordrer stabilitet i ledd, øker risikoen for å utvikle HD.  

 

HD i avlsarbeidet hos Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort 
Norsk elghund grå har hatt krav til kjent HD status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK 

siden 01.07.1988. Tidligere hadde NEKF som krav at avlsdyr skulle være HD frie. Den senere tiden har 

NEKF krav vært at C-hofter (uten anmerkning) godkjennes brukt i avl, så lenge samlet HD indeks 

ligger over 200 for kombinasjonen totalt. Avlsutvalget kan dispensere fra HD indeks kravet. 

Det samme gjelder for Norsk Elghund Sort som i tillegg anbefaler at avlsdyr som har fått mellom 15-

20 avkom, settes på vent til minimum 20% av avkommene er røntget (fra mer enn 1 kull). 

Indeks-avl ble innført for begge raser i 2016. 

Konklusjons og anbefaling for avlsarbeidet for de to norske elghundrasene 
Norsk elghund har hatt krav til kjent HD status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK siden 

1988. Selv om utviklingen på fenotyper går ned, konkluderer NKK med at genetisk trend for HD går 

opp det vil si at den gjennomsnittlige årlige avlsverdien går opp. 

Den totale andelen hunder i NEG og NES populasjonen – med plager av sin HD grad D og E - er liten, 

og man kan hevde at dagens avlsarbeid bidrar til å holde HD gradene D og E nede på et stabilt nivå. 

Dette forutsetter kjent HD status og en pålitelig indeksberegning av en representativ andel av 

årskullene i hver rase.  

Hvis man ikke har kjent HD status og HD indeks i populasjonen, står man i fare for å doble 

sykdomsgener ved at hunder med lav HD indeks/mange gener for HD (HD D og E), får innpass i avl. 

Man vil på sikt kunne miste kontrollen på utviklingen av HD og tape en sikker HD indeks. Det vil ta 

flere generasjonsintervaller å opparbeide en sikker HD indeks. 

Våre naboland har strengere regler til HD i avl enn det Norge har. Hvis det ikke lenger er et krav om 

kjent HD status, så vil muligheten for utveksling av avlsmateriale over landegrensene falle bort. Dette 

vil også endre utgangspunktet for å se populasjonen (Norsk Elghund Grå) i hele sitt 

utbredelsesområde og kan få konsekvenser for det nordiske samarbeidet. Det bør være et 

overordnet mål å utarbeide en felles HD indeks for de nordiske land og i rasenes utbredelsesområde. 

Resultatene fra spørreundersøkelse til eiere med hunder HD grad D og E hos NEG og NES, viser en 

mangedobling av symptomer i en del av denne gruppen - sammenlignet med kontrollgruppen for 
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populasjonen. Alvorlige grader av HD representerer derfor et dyrevelferdsproblem for de hundene 

som er affisert. 

HD gruppa legger frem følgende forslag til avlsanbefaling  

Det anbefales kjent HD status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK for Norsk Elghund Grå 

og Norsk Elghund Sort 

Det anbefales at en kombinasjon til parring skal ha en samlet indeks på lik eller >200 

I en kombinasjon hvor en av foreldredyrene har lav HD indeks, vil det være mest effektivt å 

kompensere med høy HD indeks hos hannhund 

Den enkelte rases avlsutvalg bør bistå FS i å utarbeide videre avlsanbefalinger for den enkelte rase 

RS Vedtak 2017: Nord-Trøndelag EHK/ FS trekker sitt forslag med forbehold at FS utreder saken 

nærmere og fremmer saken på nytt for RS 2018 

RS Vedtak 2019: Utsettelsesforslag: Forbundsstyret foreslår at vi inntil videre opprettholder vår 

nåværende praksis og avlskriterier for elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. 

Forbundsstyret erkjenner at dette er en svært vanskelig sak som ikke har noe entydig svar. For å ha 

rimelig tid til å sette seg inn i rapporten fra HD gruppa i NKK, og innhente nødvendige sakkyndige råd 

fra de relevante fagmiljøene (NMBU, veterinærene, NKK og andre) bør vi bruke noe mer tid før vi 

konkluderer i denne saken. Vi har et særskilt raseansvar for NEG og NES, så her må vi ta gode og 

bærekraftige beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi kan ikke tillate oss å feile i arbeidet med å 

videreutvikle nasjonalrasene. Forbundsstyret ønsker på denne bakgrunn å nedsette et HD-utvalg som 

har som målsetting å legge frem en faglig forankret anbefaling i saken for RS på et hensiktsmessig 

tidspunkt. 

 

 

FS forslag til vedtak  

 
  

For registrering av avkom i NKK forutsettes kjent HD status hos foreldredyr. For øvrig følges NKK 

regler for avl og oppdrett. 
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Sak 13.1.22 HD Rapport – Telemark EHK 

 
TEHK støtter FS sitt forslag om å beholde kjent HD status hos foreldredyr. 

Dette bør også innbefatte jamthund. 

 

FS forslag til vedtak 

 

 
Sak 13.2.22 HD Rapport – Gudbrandsdalen EHK 

 
GEHK har i årsmøtet 2022 vedtatt å støtte FS innstilling. 
 
 

FS forslag til vedtak 

 
  

Tas til orientering  

 

Tas til orientering  
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Sak 14.22 Forbundsstyret sine rutiner på å besvare innkomne brev 
– Nord-Trøndelag EHK 

 
Brevene som saken viser til er tidligere publisert og derfor klippet ut ved fremstilling av saken. 
 

Bakgrunn: 

Brev fra valgkomiteen mottatt 3.mai 2021. 
 Brevet er klippet ut. 
 
Telemark Elghundklubb v/leder sendte så inn ett brev den 4.mai, dette brevet – som det ble påpekt 
fra leder i NEKF – var ikke datert. 5.mai sendte Telemark brevet på nytt. Denne gangen datert. 
 Brevet er klippet ut. 
 
Den 5.mai kom det svar fra forbundsleder. 

 Brevet er klippet ut. 

 

Styret i NTEHK valgte den 9.mai å avholde ett digitalt styremøte hvor det på bakgrunn av disse 3 

brevene ble forfattet og sendt ett brev til valgkomiteen og styret i NEKF. 

Brevet er klippet ut. 

 

På ledermøtet i NEKF 8.januar 2022 fremkom det at ytterligere en områdeklubb hadde sendt inn 
brev til FS i mai 2021 som fortsatt ikke var besvart i januar 2022. Sekretær i FS har i begge tilfeller 
bekreftet at brevet er mottatt. 
NTEHK mener det er alvorlig at en organisasjon med nesten 6000 medlemmer ikke svarer på 
innkommende henvendelser fra områdeklubbene/medlemsmassen. Da dette ble tatt opp på 
ledermøtet den 8.januar fremkom det at FS ikke har noen rutiner/prosedyre på hvordan man mottar 
og håndterer innkommende brev.  
NTEHK vil minne om NKK sine Generelle saksbehandlingsregler for NKK (som også gjelder tilsvarende 
for NKK`s klubber og forbund)  
§4 Saksbehandlingstid og foreløpig svar  
Saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Hvis det må antas at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal den som har ansvaret for saken 
snarest mulig gi et foreløpig svar, der det opplyses om årsaken til forsinkelsen og angi når et svar kan 
ventes. 
 
Forslag til vedtak: 
NEKF etablerer en postjournal for innkommende og utgående post, denne journalen legges ut på 
hjemmesiden på lik linje som man i dag legger ut møtereferat. Postjournalens innhold må tilpasses 
regelverket om taushetsplikt.  
Henvendelser skal besvares senest 1 uke etter gjennomført styremøte etter mottatt henvendelse, så 
fremt henvendelsen er mottatt senest 2 dager før planlagt styremøte. 
Besvarelsen gjøres primært skriftlig for å imøtekomme dokumentasjon og gjennomsiktighet i 
organisasjonen. 
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FS forslag til vedtak 

 
  

FS støtter ikke forslaget til Sør-Trøndelag EHK.  FS har tilfredsstillende rutiner for innkomne og 

utgående henvendelser og følger generelle saksbehandlingsrutiner gitt av NKK 
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Sak 15.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund 
 
Sak 15.1.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund – Nord-Trøndelag 

EHK 
 

 
 
NTEHK sin vurdering: 
NTEHK erfarer at det har vært mange endringer i regelverket for NM-uttak (viser til listen over 
revideringer fra forbundsstyret), som etter kort tid blir omgjort fordi endringene har fått uforutsette 
konsekvenser. Med RS som beslutningsmyndighet på NM-uttaksreglene, sikrer man et mye bredere 
beslutningsgrunnlag. NM er et viktig arrangement og resultatene brukes aktivt i kommersiell reklame 
for oppdrettere. Det tilligger allerede RS å beslutte jaktprøveregelverket og NM både for løs- og 
bandhund er jo den viktigste jaktprøven i året.  

 

NTEHK sitt forslag til vedtak: 
RS i NEKF får beslutningsmyndighet over NM-uttaksregler på lik linje med jaktprøveregler løs- og 
bandhund. 

 

FS forslag til vedtak 

 

 

  

REGLER FOR UTTAK TIL 

NM FOR 

LØS- OG BANDHUND 
Vedtatt av Forbundsstyret 08.06.2011 
Revidert av Forbundsstyret 13.01.2012 

Revidert av Forbundsstyret 16.05.2012 
Revidert av Forbundsstyret 05.11.2014 
Revidert av Forbundsstyret 03.09.2015 
Revidert av Forbundsstyret 08.12.2016 
Revidert av Forbundsstyret 13.09.2019 
Revidert av Forbundsstyret 18.05.2020 
Revidert av Forbundsstyret 26.10.2021 

Det tilligger FS å utarbeide og vedta uttaksregler. Saken støttes ikke. 
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Sak 15.2.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund – Sør-Trøndelag EHK 
 

RS forslag, vedtatt av årsmøtet i Sør-Trøndelag Elghundklubb. 

Forslag om at RS får beslutningsmyndighet over NM-uttaksregler, på lik linje med jaktprøveregler 

for løs- og bandhund  

Forslag:  

RS får beslutningsmyndighet over NM-uttaksreglene, på lik linje med jaktprøveregler for løs og 

bandhund.  

Begrunnelse:  

Det har vært mange endringer i regelverket for NM-uttak, som etter kort tid blir omgjort fordi 

endringene har fått uforutsette konsekvenser. Med RS som beslutningsmyndighet på NM- 

uttaksreglene, sikrer man et mye bredere beslutningsgrunnlag. NM er et viktig arrangement og 

resultatene brukes aktivt i kommersiell reklame for oppdrettere. Det tilligger allerede RS å beslutte 

jaktprøveregelverket og NM både for løs- og bandhund er den viktigste jaktprøven i året. LKK har 

ansvar for at regelverket følges 

 

FS forslag til vedtak 

 
  

Det tilligger FS å utarbeide og vedta uttaksregler. Saken støttes ikke. 
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Sak 16.22 Lovendringsforslag Normallov for NEKF vedr. kandidater 

på valg – Sør-Trøndelag EHK 

 
RS forslag, vedtatt av årsmøtet i Sør-Trøndelag Elghundklubb. 

Lovendringsforslag i Normallov for NEKF vedr. regler for forslagsstillere og kandidater til valg. 

Forslag, ny ordlyd i uthevet skrift: 

§3-1 Representantskapsmøtet Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 1. mars. 

Forslagsstiller kan ikke trekke foreslått kandidat etter Innkallingens frist på 4 uker innenfor RS, er 

utløpt, jf. §3-3 Innkalling. Kandidat, som stiller seg villig til å stille til valg, må ikke trekke sitt 

kandidatur uten at det foreligger tungtveiende velferdsgrunner.  

Begrunnelse:  

Det har blitt praktisert en valgprosess under RS i NEKF de siste par årene, hvor kandidater på 

valglisten, rettidig utsendt gjennom Innkallingen til områdeklubbene, blir trukket av forslagsstiller 

under selve RS-dagen. Med den følge at RS ikke kan stemme på de kandidatene, som står oppført på 

valg-listen rettidig utsendt. Dette tilsidesetter lovhjemlede frister, som er obligatoriske krav, etter 

NKKs Lovnormal § 2-1, 3. ledd. Valgprosessen tar form av taktikkeri, uforutsigbarhet og kritikkverdig 

personalbehandling.                                                                                                                                            

Det burde stilles samme krav til kandidat, som sier seg villig til å stille til valg, som en autorisert 

dommer, som aksepterer invitasjon, i de etiske retningslinjene. Kandidat må ikke trekke sitt 

kandidatur uten at det foreligger tungtveiende velferdsgrunner. 

 

FS forslag til vedtak 

 

  

Saken støttes ikke. 
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Sak 17.22 Forslag endring i Instruks for Valgkomiteen  
– Sør-Trøndelag EHK 

 
RS forslag vedtatt av årsmøtet i Sør-Trøndelag Elghundklubb. 

Forslag om endring i Instruks for Valgkomiteen, NEKF. 

Forslag:  

RS velger medlemmer i et bredt sammensatt utvalg, med mandat til å utarbeide forslag til ny Instruks 

for Valgkomiteen (VK) i NEKF, i tråd med demokratiske prinsipper og NKKs samlede lovverk, som skal 

legges fram for RS 2023. 

Begrunnelse:  

Sittende Valgkomite har i brev av 27.04.21 til alle områdeklubbene, publisert sine tanker og sin 

forståelse for prosessen i valgkomiteen.  

Ut fra denne forståelsen er det åpenbart behov for å oppgradere Instruksen for Valgkomiteen (VK) i 

NEKF, for at grunnleggende demokratiske prinsipper skal bli ivaretatt.  

 

FS forslag til vedtak 

  

Saken støttes ikke. 
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Sak 18.22 Forslag endring i Instruks for Lov- og Kontrollkomiteen  
– Sør-Trøndelag EHK 

 

RS forslag, vedtatt av årsmøtet i Sør Trøndelag Elghundklubb. 

Forslag endring i Instruks for Lov og Kontroll Komiteen (LKK) 

Forslag:  

RS velger medlemmer i et bredt sammensatt utvalg, med mandat til å utarbeide forslag til ny Instruks for 

Lov og Kontroll Komiteen (LKK) i NEKF, i tråd med demokratiske prinsipper og NKKs samlede lovverk, som 

skal legges fram for RS 2023.  

Begrunnelse:  

Brevet av 27.04.21 fra sittende Valgkomite, inneholder bl.a. brudd på taushetsplikten og er uthenging av 

identifisert enkeltperson i FS, som ikke har mulighet til å forsvare seg. Innholdet i brevet kan lett tolkes i 

den retning at VK ikke respekterer personvalg som RS har fattet, i og med at brevet er skrevet 3 dager 

etter avholdt RS 24.04.2021, og distribuert til alle områdeklubber tilsluttet NEKF, 9 dager etter avholdt RS.                                                                                                                                   

Dette aktualiserer en gjennomgang av hvilken instans, som skal behandle og effektuere, når tillitsvalgte 

begår tillitsbrudd, som vi hevder er gjort i VKs brev av 27.04.2021. 

 

FS forslag til vedtak 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saken støttes ikke. 
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Sak 19.21  Valg 2022 
 

 

Forbundsstyret (Leder) 

1 år Endre Stakkerud, OOEHK På Valg Tar gjenvalg           

Valg Forslagstiller Kandidater 

  AAEHK Endre Stakkerud, OOEHK 

  TEHK  

 Vestfold EHK  

 HEHK  

 ØEHK  

  Valgkomitéens innstilling: Endre Stakkerud, OOEHK 

      

Forbundsstyret (Nestleder) 

2 år Arve Olav Sæter, STEHK Ikke på Valg                       

Valg Forslagstiller Kandidater 

    

      

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Camilla Hartz Repshus, HEHK På valg Tar gjenvalg          

Valg Forslagstiller Kandidater 

 TEHK Camilla Hartz Repshus, HEHK 

 Vestfold EHK  

 HEHK  

 ØEHK  

 Valgkomitéens innstilling: Camilla Hartz Repshus, HEHK 

      

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Leif Einar Olsen, JFEHK På valg Tar gjenvalg            

Valg Forslagstiller Kandidater 

 JFEHK Leif Einar Olsen, JFEHK 

 HEHK  

 ØEHK  

 Valgkomitéens innstilling: Leif Einar Olsen, JFEHK 

      

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Eivind Haugseth, ØEHK Ikke på Valg             

Valg Forslagstiller Kandidater 

    

      

Forbundsstyret (1. vara.) 

1 år Ellen Tråen, BEHK På Valg    Tar gjenvalg                                        

Valg Forslagstiller Kandidater 

  TEHK Ellen Tråen, BEHK 
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  BEHK  

 Vestfold EHK  

 HEHK  

 ØEHK  

 Troms EHK Ståle Bakkemo, Troms EHK 

  Valgkomitéens innstilling: Ellen Tråen, BEHK 

      

Forbundsstyret (2 vara.) 

1 år Ståle Bakkemo, Troms EHK På valg    Tar gjenvalg                       

Valg Forslagstiller Kandidater 

  TEHK Ståle Bakkemo, Troms EHK 

 HEHK  

 ØEHK  

  Valgkomitéens innstilling: Ståle Bakkemo, Troms EHK 

   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Joar Brosdal, TEHK Ikke på Valg (valgt 2021)   

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

      

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Ole Arthur Løite, AAEHK Ikke på valg (valgt 2020) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Johan Stokkeland, FØEHK På valg (valgt 2019) Tar gjenvalg   Har 
trukket sitt kandidatur                  

Valg Forslagstiller Kandidater 

 TEHK Johan Stokkeland, FØEHK  

 HEHK  

 ØEHK  

 Troms EHK Helge Jakobsen, Troms EHK 

   Valgkomitéens innstilling: Helge Jakobsen, Troms EHK 

      

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 

1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg     Tar gjenvalg                                     

Valg Forslagstiller Kandidater 

  AAEHK Ole Arthur Løite, AAEHK 

  TEHK  

 Vestfold EHK  

 HEHK  

 ØEHK  

  Valgkomitéens innstilling: Ole Arthur Løite, AAEHK 
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Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 

1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg      Tar gjenvalg                                    

Valg Forslagstiller Kandidater 

 STEHK Jan Arne Berdal, STEHK 

  Valgkomitéens innstilling: Jan Arne Berdal, STEHK 

      

Valgkomiteen 

3 år Cato Flatner, HEHK På valg (Kan ikke gjenvelges) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

 NTEHK Sissel Hermann, NTEHK 

  Valgkomitéens innstilling: Sissel Hermann, NTEHK 

      

3 år Anders Nyhuus, BEHK Ikke på valg (gjenstår med 1 år) valgt 
2020 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

3 år Tom Nøvik, JFEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 2 år) valgt 
2021          

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

1 år (varam.) Anita Lie, HOEHK På valg    Tar ikke gjenvalg                                       

Valg Forslagstiller Kandidater 

   

  Valgkomitéens innstilling: Morten Lien, HVEHK 

      

Revisor 

1 år Carsten Bakke, OOEHK På valg       Tar gjenvalg                                   

Valg Forslagstiller Kandidater 

  TEHK Carsten Bakke, OOEHK 

  HEHK  

 ØEHK  

  Valgkomitéens innstilling: Carsten Bakke, OOEHK 

      

1 år Nils P Hagen, ØEHK På Valg      Tar gjenvalg                                   

Valg Forslagstiller Kandidater 

  TEHK Nils P. Hagen, ØEHK 

  HEHK  

 ØEHK  

  Valgkomitéens innstilling: Nils P Hagen, ØEHK 

      

RS-Ordfører 

1 år Ivar Horrigmo, TEHK På valg       Tar gjenvalg                                   

Valg Forslagstiller Kandidater 

  AAEHK Ivar Horrigmo, TEHK 

  TEHK  
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 Vestfold EHK  

 HEHK  

 STEHK Frank Christiansen, STEHK 

 NTEHK  

 Troms EHK  

  Valgkomitéens innstilling: Ivar Horrigmo, TEHK 

      

Rs- Viseordfører 

1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg       Tar gjenvalg                                    

Valg Forslagstiller Kandidater 

  TEHK Frank Christiansen, NTEHK 

  Valgkomitéens innstilling: Frank Christiansen, NTEHK 

      

Representanter 
til RS NKK 2021 

Valgkomitéens innstilling: 
FS får mandat til å utpeke delegater 
til RS NKK 2021 

      

  

Styrets honorar 2022 

2022: Leder: kr. 25 000.-   

2022: Nestleder: kr. 5000,-   

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2020 med 

utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar pr. møtende styremøte for alle medlemmer av 

forbundsstyret. Gjeldene satser foreslås. 

Fysisk styremøte: Kr 1 500,- 

Digitalt styremøte opptil fire timer: Kr 750,- 

Digitalt styremøte over fire timer: Kr 1 500,- 
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Notater 


