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d) Bandhundutvalg 
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10. Saker til RS 2022 fra NTEHK 

a) FS sine rutiner på å besvare innkommende brev. 

b) Reviderte regler for uttak for NM løs- og bånd 

11. Saker utsendt til klubbene fra NEKF som må drøftes på årsmøtet 

a) Nye championatregler jakt løs- og bandhund 

b) Hvilende NUCH 

c) HD rapport 2022 

1. Innkommet fra Arve Flatås 

d) Valg  
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12. Medlemskontingent 2023 

13. Valg 

a) Styret 

b) valgkomite 

c) Revisor og 1.vara revisor 

d) representanter til RS 

e) Godtgjørelse til styre 

14. Budsjett 2022 
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Årsmelding fra styret i NTEHK for 2021 

 

 

Årsmelding fra styret for 2021 

Styret har bestått av: 

 Knut Asbjørn Aasland, leder 

 Inga Berit Lein, nestleder og sekretær  

 Erik Belbo, kasserer  

 Arnt Hammer, styremedlem og leder i utstillingsutvalget 

 Arne Haugskott, styremedlem og leder i løshundutvalget 

 Stian Haugan, vara, materialforvalter og medlem i sporutvalget 

Ivar Fjeset, vara og båndhundutvalget 

 

Hele styret inkludert varamedlemmer har hatt 9 styremøter hvorav noen digitalt, styret har 

også hatt jevnlig kontakt via messenger. Det er behandlet 39 saker. 

Samt deltakelse i digitalt ledermøte 8.januar 2022. 

Medlemmer 

550 personer har betalt medlemskontingent til Nord Trøndelag Elghundklubb i 2021. 7 

klubbmedlemmer og 2 familiemedlemmer har meldt seg ut i løpet av året så klubbens 

medlemstall pr 31.12.2021 var 541 medlemmer. Av disse er 7 æresmedlemmer, 14 

husstandsmedlemmer og 520 vanlige klubbmedlemmer. Oppsummert gir det en oppgang på 6 

medlemmer fra året før da medlemstallet var 535 og opp 41 fra 2019 da medlemstallet var 

500. 

Klubbens æresmedlemmer er: Arve Flatås, Arvid Gartland, Sissel Kristin Hermann, Brynjar 

Holmli, Marianne Holmli, Ola A. Holsing, Torbjørn Opheim 

RS 2020  

det ordinære møtet som var satt til 24.april ble gjennomført digitalt som ett enkelt dagsmøte. 

Knut Aasland, Erik Belbo, Stian Haugan, Arne Haugskott og Inga Berit Lein deltok fra 

møterommet på Lein Vestre. 
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Årsmelding fra styret i NTEHK for 2021 

Undomsmesterskap løshund 2021 

UM løshund ble arrangert 18. og 19.okt det var dessverre ingen fra NTEHK som viste sin 

interesse av å delta på det. 

 

NM bandhund 2021 

Ble arrangert av Østerdalen EHK den 13.-14.aug i Os. 

Deltakere fra NTEHK var Rolf Green med Kvernmomarkas F-J Snerta som fikk en fin 

8.plass og Kjell Johan Hermann med Kvernmomarka`s O-U Oj somfikk en fin 15.plass. 

Dommere fra NTEHK var Stian Haugan og Inga Berit Lein. 

 

Asphaugen Game Fair 28.-29.aug 2021 

NTEHK deltok med stand og foredrag fra scenen om veien til en ettersøkshund (lynkurs), 

båndhund og løshund på denne jaktmessen. Det var mange innom vår stand for en 

elghundprat og for dem som hadde med seg hund var det mulighet for å teste ut alternative 

treningsformer. Tusen takk til alle som stilte opp slik at det var mulig for oss å være så aktiv 

under messen. 

Klubben har hatt mange av sine medlemmer i ulike verv. 

- Frank Christiansen og Marianne Holmli sitter i Eksteriørdommerkomiteen i NEKF. 

- Marianne Holmli sitter i NKK sin dommerutdanningskomite, er leder i valgkomiteen 

og medlem i utstillingskomiteen.  

- Frank Christiansen er vara RS-ordfører i NEKF. 

- Knut Aasland som medlem i ettersøksutvalget. 

 

Styret vil takke og berømme utvalgene i  

- løshund komitéen ved leder Arne Haugskott, prøveleder 

- bandhund komiteen ved leder Ivar Fjeset, prøveleder 

- Utstillingskomiteen ved leder Arnt Hammer, utstillingsledere 

- Blod-, spor- og ferskspor ved prøveleder Karl O. Indal  

for en særdeles god innsats i en svært aktiv prøvesessong! 

 

Det viser for øvrig til årsberetninger fra de enkelte utvalg. 
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Årsmelding sporutvalget 2021 

Årsmelding Sporutvalget 2021 
 

Sporutvalget har i år bestått av Erling Bruheim, Ole Kristian Stendahl, Stian Haugan og Karl 

Ove Indal. Indal som prøveleder, og Bruheim som NKK representant.  

Sporutvalget hadde ett felles møte før sesongstart. I tillegg ble det arrangert felles 

dommermøte på Lysheim den 8/4-21. Dette for å forberede seg til sesongen. 

 

Det ble arrangert samlet blodsporprøve 8/5-21. på anlegget til V.J.F. i Tromsdal. Der ble 14 

spor gjennomført. Vi fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet, selv om vi hadde enkelte 

utfordringer værmessig. En annen utfordring var Corona situasjonen, men også dette klarte vi 

å takle etter gjeldende regler. 

Aktiviteten har vært god. Vi har gått 72 blodspor, og 50 ferskspor. I tillegg må det nevnes at 

det er arrangert kurs-/treningskvelder, både i Levanger og i Mosvik. Stor takk til 

initiativtakerne der. Tilbakemeldingen på disse kveldene er udelt positive. 

 

Vi har også hatt 9 stk. elever/aspiranter i aksjon i løpet av sesongen. Disse har kommet litt 

ulikt i læreløpet, men vi vil sørge for å følge opp hver enkelt i kommende sesong. 

Nytt av året var at det måtte være dommermøte for blod- og ferskspor. Dette ble gjennomført 

på Lein Vestre med god oppslutning. Litt mer arbeid på prøveleder har det vært, etter som 

hver eneste prøve måtte legges inn av denne. En noe bratt læringskurve, men vi kom i mål. 

Til sist vil jeg takke alle dommere for god innsats og stor velvilje, og takk for godt samarbeid 

i året som gikk. 

 

For sporutvalget: 

 

Karl Ove Indal. 

  Prøveleder. 
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Årsmelding utstillingsutvalget 2021 

Årsmelding Utstillingsutvalget 2021. 

 

Utstillingsutvalget har i 2021 arrangert 3 utstillinger, Valum (Skogn) i mars, 

Stiklestadutstillinga i juni og Namdalsutstillinga i november. Covid-19 satte sitt preg på 

utstillingene på Valum og Namdal, men dyktige komiteer fikk til arrangement med god plan 

og gjennomføring med tanke på smitte begrensinger. Utstillere er blitt dyktige på å ta hensyn 

og etterkomme krav fra arrangører. 

Stor påmelding gir en pekepinn på at våre medlemmer og tilreisende ønsker å få bedømt sine 

hunder, noen med tanke på jaktprøver og andre med tanke på avl. Eksteriørutstilling er en 

viktig arena for hundeiere, for å få bedømt avlsverdien med tanke på rasekrav og gemytt. 

Utstilling er også en fin anledning for å treffe andre med samme intresse for jakthunder. 

Deltagelsen har vert stor, og ved alle utstillingene har vi benyttet to dommere. Valum (Skogn) 

deltok totalt 111 voksne og 7 valper, Stiklestad 97 voksne og 12 valper, Namdal (Høylandet) 

78 voksne og 20 valper. Totalt 286 voksne og 39 valper. 

Utstillingskomiteen har også forsøkt å arrangere kurs for ringsekretærer og skrivere, men 

dessverre har det ikke kommer påmeldinger. Vi forsøker med nye kurs i 2022. 

 

Utstillingskomiteen takke alle hjelpere for fantastisk innsats ved alle tre utstillinger. 

 

Utstillingskomiteen har i 2021 bestått av Arnt Hammer (leder), Vigdis Haldorsen, Stian 

Haugan og Anita Verås. 
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Årsmelding utstillingsutvalget 2021 

 

 

Fordeling av premiering voksne hunder, 2021. 
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Årsmelding utstillingsutvalget 2021 
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Årsmelding bandhundkomiteen 2021 

Årsmelding fra bandhundkomiteen 2021 
 

Bandhundkurs 

30.juni ble det arrangert bandhundkurs i Tromsdalen, 24 deltakere møtte opp. Knut Aasland 

og Arve Flatås hadde ei god orientering om prøveregler og bandhundjakt. Kvelden ble 

avsluttet med grilling og film om bandhundjakt. 

 

Samla separatprøve 

Den 10.-11.juli arrangerte klubben samla-separatprøve i Vikna, der var det fine terreng og bra 

med elg. 

 

Samla bandhundprøve 

Den 31.juli – 1.aug arrangerte klubben samlaprøve i VJFF sitt klubbhus i Tromsdal. Det var 

7stk 1-dags og 2 stk 2-dags. 

 

Separatprøvene var oppdelt i to perioder, etter prøvene var det dommermøter der de fleste av 

dommerne møtte opp. Til sammen i prøveperioden ble det gått 68 skogsdager.  

Av premiering var det 

- 1p. – 53%  

- 2p. – 15% 

- 3p. – 13% 

- 0p – 19% 

 

Komiteen takker dommerne som stilte engasjerende opp. 

  

Erik Asklund, Kjetil Helden og Ivar Fjeset 
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Årsmelding løshundutvalget 2021 

ÅRSMELDING LØSHUNDUTVALGET 2021 

Løshundutvalget har i 2021 bestått av:  

Sten Svarliaunet, Harald Kavli, Ole Anton Sjule og Arne Haugskott. 

Utvalget har i løpet av året hatt flere møter via Messenger. Vi hadde dommersamling før 

oppstarten av prøvesesongen der vi gikk gjennom dommerkompendiet og dommerkurs-

skogskort. Vi har arrangert åpne dommermøter etter avsluttede prøveperioder.  

28. og 29. august var Løshund representert på Asphaugen game fair, Sten Svarliaunet hadde 

foredrag om veien fram til løshund. Prøveleder prøveåret 2021 har vært Sten Svarliaunet, vara 

prøveleder Arne Haugskott, NKK representant Harald Kavli og vara NKK representant Ole 

Anton Sjule.  På grunn av nytt prøveprogram savner vi fortsatt et prøvelederkurs, håper det 

kommer et initiativ fra vårt forbund på det. 

UM løshund 2021: 

UM løshund ble arrangert 18. og 19.okt det var dessverre ingen fra NTEHK som viste sin 

interesse av å delta på det. 

Samla Løshundprøve: 

Samla løshundprøve hadde vi planlagt til 12. og 13. nov. på Rinnleiret. Den prøven ble avlyst 

pga. for lite påmelding. Det var tre hunder som var påmeldt, to av disse var ikke kvalifisert til 

å gå todagers prøve. 

Løshundprøve separat: 

Det er i løpet av prøveåret 2021 gjennomført 60 prøvedager, derav 8 todagersprøver. En 

nedgang på 6 prøvedager fra 2020. Det er oppnådd 18 førstepremier på endagsprøver, og to 

andre-premier.  Tre førstepremier på todagersprøve og to andre-premier. Det er noen prøver 

som ikke ble dømt i 2021, de er overflyttet til januar 2022.  

Dommere: 

Vi ser at trykket for å gå prøver er økende derfor må vi ha stort fokus på å rekruttere nye 

dommere. Det er 4 stk som har meldt sin interesse for å ta  dommerutdannelse i 2022, det er 

Jan Kristian Tennfjord, Kjartan Sklett, Martin Collett Ulimoen og Martin Unsgård. Vi håper 

de tar sin utdannelse i løpet av 2022. 

Løshundutvalget vil til slutt takke deltagere, dommere og alle andre involverte for en god 

innsats i 2021. 
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Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Årsregnskap for Nord-Trøndelag Elghundklubb Organisasjonsnr. 997554205 

 

 

Resultatregnskap 
 
 

 
 
 
 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

Note 2021 2020 

Driftsinntekter 
Salgsinntekt 

  
522 361 

 
434 097 

Annen driftsinntekt  29 334 30 445 
Sum driftsinntekter  551 695 464 542 
Driftskostnader 
Varekostnad 

  
61 942 

 
67 600 

Lønnskostnad  152 022 99 300 
Annen driftskostnad  237 672 271 461 
Sum driftskostnader  451 637 438 360 
DRIFTSRESULTAT  100 058 26 182 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
   

Finansinntekter 
Annen renteinntekt 

  
703 

 
1 452 

Annen finansinntekt  0 239 
Sum finansinntekter  703 1 691 
Finanskostnader 
Annen rentekostnad 

  
0 

 
3 498 

Sum finanskostnader  0 3 498 
NETTO FINANSPOSTER  703 (1 807) 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 
 

100 761 24 375 

Skattekostnad på ordinært resultat 
 

0 0 

ORDINÆRT RESULTAT  100 761 24 375 

 
ÅRSRESULTAT 

  
100 761 

 
24 375 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital 

  
100 761 

 
24 374 

SUM OVERF. OG DISP.  100 761 24 374 
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Noter til regnskapet for NTEHK 
 

 
Driftsinntekter: 

1. Påmeldingsavgift Innherredsutstillinga, Stiklestadsutstillinga og Namdalsutstillinga. Ble 
gjennomført som planlagt med veldig god deltakelse 

2. Påmeldingsavgift jaktprøver og sporprøver. Samla løshund som var planlagt på Rinnleiret, 
men måtte avlyses pga lav påmelding. Bra deltakelse på alle prøver. Her ligger også 
deltakeravgift på Ettersøkskurs Videregående. 

3. Klubben hadde i pr 31.12.2021 541 medlemmer, derav 7 æresmedlemmer og 14 
husstandsmedlemmer. Fra medlemslista i 2020 er dette en oppgang på 6 medlemmer. 

4. Etter søknad til NKK fikk vi momskompensasjon for den delen av vår virksomhet som ikke er 
momspliktig. 

 
 
Driftskostnader 

5. Beholdningsendring består av økt lager av premier og et lite lager av klubbjakker. Verdi er 
satt til innkjøpspris uten MVA. 

6. Det er utbetalt styrehonorarer til styrets møter i 2020 i hht årsmøtevedtak. Godtgjørelse for 
styremøter i 2021 betales ut i 2022. 

7. Regnskapshonorar og leie av datasystemer er gått ned etter bytte av regnskapsfører fra 
Sparebank 1 Regnskapshuset til ØkonomiBistand Regnskap AS. 

8. Reklameartikler gjelder netto utgifter til leveranse av klubbjakker. Mye av restbeløpet her 
ligger på beholdningsendring varer. 

9. Økt aktivitet på utstillinger og prøver gir økning i premieutgifter. Noe av dette ligger på 
beholdningsendring varer. 

10. Styre og årsmøtekostnader har gått i plus grunnet kreditfaktura fra forbundet på kr 21000 
11. Aktivitetsavgift til NKK speiler 587 ekvipasjer på prøver eller utstilling og 39 på valpeskue. 

 
 
Balanseposter 

12. Post 2400 Leverandørgjeld består av fakturaer som er oppgjort i januar fra Norske 
Elghundklubbers Forbund på Elghunden, fra Snåsa Hotell, Lein Vestre og Gjensidige 
forsikring. 

13. Oppgjørskonto for MVA ligger nå på et normalt nivå. 
 
 
 
 

Personvern og sikker kommunikasjon i forbindelse med dokumentutveksling med regnskapskontoret 
er ivaretatt ved at bilag til regnskapet sendes i e-post til ØkonomiBistand Regnskap sitt bilagsmottak 
og godkjennes til utbetaling med elektronisk signering over Visma.net 
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FS og valgkomiteens sine rutiner for å besvare innkommende brev 

Bakgrunn: 

Brev fra valgkomiteen mottatt 3.mai 2021 
 
Valgkomiteen Elghundforbundet     Kongsvinger 27.04.2021  
v/leder Cato Flatner  
 
Valgkomiteen ønsker å komme med en redegjørelse for vår innstilling til valget RS 2021 og dele noen tanker som 
ligger til grunn gjennom prosessen å fremme kandidater til valg.  
I forkant av RS 2020 og 2021 har det kommet en anmodning til alle områdeklubber å sende en presentasjon av 
kandidater. Alle kandidater som fremmes til valg skal sendes inn på tilsendt valgliste og foreslås på ønsket plass. 
Vi ser at det er ulik praksis i områdeklubbene. Ved fremtidige valg er dette et krav for at forslagstillere og 
kandidater skal være gyldig.  
Valgkomiteen tok i desember 2020 kontakt med det sittende Forbundsstyrets medlemmer. Det for å få hvert 
enkelt medlems oppfatning av styrets sammensetning og en generell tilbakemelding hva som fungerte bra og 
eventuelle utfordringer. En god dialog med FS er helt avgjørende for at komiteen skal ha et grunnlag til å gjøre 
sine innstillinger.  
På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi frem til at enkelte kandidater 
som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer med tillitsverv forholder seg til de retningslinjene 
som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd hvis dette ikke overholdes.  
Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir satt til. Hvis 
personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de skiftes ut. Valgkomiteen har og 
kommer til å ha fokus på egnethet og fremmer de kandidatene de til enhver tid mener er det beste for vår 
organisasjon.  
 
Vennlig hilsen valgkomiteen  
Anders Nyhuus Tom Nøvik Cato Flatner 

 

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. I referatet vedlegges kun det daterte da det udaterte var helt likt. 
 
Spørsmål vedrørende mail fra valgkomite i Norges Elghund klubbers forbund  
Viser til mail fra NEKF sekretær som inneholdt informasjon fra valgkomiteen, mottatt den 3. mai 2021.  
Vil først takke for et vel overholdt RS, som jeg trodde var oppe og avgjort.  
Mitt første spørsmål til brevet fra Valgkomiten ved leder Cato Flatner stiller jeg direkte til forbundstyret i sin 
helhet, er det slik at dere stiller dere bak uttalelsene i brevet, og kan dere begrunne hvorfor vi mottar dette nå 
etter RS?   
Så vil jeg kommenter følgende avsnitt i brevet.  
På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi frem til at enkelte kandidater 
som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer med tillitsverv forholder seg til de retningslinjene 
som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd hvis dette ikke overholdes.  
Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir satt til. Hvis 
personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de skiftes ut. Valgkomiteen har og 
kommer til å ha fokus på egnethet og fremmer de kandidatene de til enhver tid mener er det beste for vår 
organisasjon.  
Jeg synes det er ufint av valgkomiteen å sende ut en slik påstand om en person, og ja jeg skriver person da det 
kun var en i det sittende styret de valgte å ikke støtte videre i sin innstilling. Valget er gjort av et lovlig 
gjennomført RS, så ser ikke poenget med dette. Dette blir ren personforfølgelse, kandidaten sitter valgt inn med 
over 50% av medlemmene i elghund-Norge’s støtte.  
Men til sist vil jeg stille et spørsmål til alle, er det slik vi vil at medlemmer og frivillige i NEKF skal behandles 
og omtales? Og igjen vil jeg påpeke at jeg ikke på noen som helst måte ser at valgkomiten har noen som helst 
grunn til å sende ut et slik brev til områdeklubbene nå etter RS.  
 
Med vennlig Hilsen  
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Lars Jørgen Lassen  
Leder Telemark Elghundklubb  
Bamble 04.05.2021 

 

Den 5.mai kom det svar fra forbundsleder: 

 
 Norske Elghundklubbers Forbund  V/Forbundsleder Endre A. Stakkerud, 

Norumvegen 23, 1923 Sørum.  
+47 905 99 920  
endre-st@online.no  

 Sørum, 05.05.2021.   
 
Telemark Elghundklubb.  
Att.: Lars Jørgen Lassen  
 
SPØRSMÅL VEDRØRENDE MAIL FRA VALGKOMMITE I NORSKE ELGHUNDKLUBBERS 
FORBUND:  
Vi viser til deres udaterte brev oversendt i epost av 04.05.2021 der det stilles spørsmål til forbundsstyrets 
holdning til valgkomiteens uttalelse. Henvendelsen er ikke fremsatt via forbundsstyret slik det hevdes i eposten, 
men videresendt av forbundssekretær på anmodning fra valgkomiteen.  
Valgkomiteen er valgt av representantskapet og er et eget utøvende organ som er tillagt ansvaret med å 
forberede valgene som skal avholdes under Norske Elghundklubbers Forbunds representantskapsmøte.  
Hvordan valgkomiteen velger å løse sine oppgaver er det opp til valgkomiteen selv å avgjøre innenfor de 
rammer som settes av lovverket til Norske Elghundklubbers Forbund og Instruks for valgkomite.  
Forbundsstyret vil med denne bakgrunn selvfølgelig ikke ha noen oppfatning av hvordan valgkomiteens arbeid 
løses. Det er derfor ikke forbundsstyrets oppgave å gi sin støtte til, eller ta avstand fra valgkomiteens uttalelse, 
arbeid eller innstilling.  
 
Med hilsen  
Norske Elghundklubbers Forbund.  
Endre A. Stakkerud(Forbundsstyreleder) 

 

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. 

 

Til          Sparbu 09.05.2021 

Norges Elghundklubbers Forbund 

v/Forbundsstyrets leder: Endre Stakkerud 

v/valgkomiteens leder: Cato Flatner 

kopi til: Forbundsstyret og områdeklubbene i NEKF 

 

Fra  

Nord-Trøndelag Elghundklubb 
v/leder: Knut Asbjørn Aasland 
 

Brev fra valgkomiteen datert 27.04.21, mottatt 3.mai  

NTEHK mottok dette brevet med undring. 
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Vil gjengi: På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi frem til at enkelte 
kandidater som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer med tillitsverv forholder seg til de 
retningslinjene som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd hvis dette ikke overholdes. 

For det første så er «enkelte kandidater» helt unødvendig, da det her omhandler en person. Det at valgkomiteen 
går ut med kritikk til ett styremedlem i FS som er valgt med over 50% av stemmene i RS er meget spesielt.  

I «Lover for Norske Elghundklubbers Forbund §3-1 Høyeste myndighet» fremgår det at  
NEKFs høyeste myndighet er RS-møtet … 

Valgkomiteens oppgave er å forelegge Ordinært Representantskapsmøte forslag til kandidater til alle verv som 
det etter NEKFs lover eller vedtak i RS tilligger RS å velge, samt revisor, styrets honorar. Vi kan ikke finne at 
valgkomiteen hverken har rett- eller lov til å ukritisk utale seg om enkeltpersoner som er lovlig valgt.  

Man skulle tro at valgkomiteen også er underlagt RS sitt demokratiske valg. NTEHK undrer seg over hvorfor 
valgkomiteen kommer med et slikt unødvendig og provoserende utspill. RS har gjort sitt valg, for andre år på rad 
er det en person som ikke har fått valgkomiteens støtte, men for andre år på rad har blitt valgt av RS. Slik 
fungerer demokratiet. Når RS har gjort sitt valg skal FS og resten av organisasjonen få fred til å arbeide med 
elghundsaker frem mot ett nytt RS. 

NTEHK vil gjerne minne om Generelle saksbehandlings regler for NKK §5 Taushetsplikt Tillitsvalgte og ansatte 
som utfører tjeneste for NKK, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det som vedkommende får 
vite om noens personlige forhold i forbindelse med tjenesten eller arbeidet … Bestemmelsen gjelder tilsvarende 
for klubber og forbund. 

Man kan her stille spørsmålstegn om valgkomiteen har brutt sin taushetsplikt både ovenfor øvrige medlemmer i 
forbundsstyret ved å offentliggjøre konfidensiell informasjon som ble innhentet under valgkampen, og ikke 
minst ovenfor personen kritikken er rettet mot. 

Om denne personen har gjort noe som har forårsaket et tillitsbrudd, så burde valgkomiteen ha benyttet seg av 
kapittel 7 og gått den rette veien til domsutvalget. Det å benytte offentlig uthengelse er ikke en praksis NTEHK 
ønsker skal brukes i NEKF. 

 
På bakgrunn av brevet fra valgkomiteen ønsker vi å benytte to setninger retorisk;  
Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir satt til. Hvis 
personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de skiftes ut.   

o Valgkomiteen og øvrige har sin fulle rett til å dumme seg ut. Det er hvordan man i ettertid 
håndterer saken som viser om man er egnet til sitt verv. En beklagelse fra valgkomiteen til 
personen dem omtaler, samt en beklagelse til medlemsmassen som valgte inn personen hadde 
vært fint. 

NTEHK ønsker å minne om formålet til NEKF. 
Lover for Norske Elghundklubbers Forbund §1-2 Formål  
NEKF skal 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. 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.  
 
Interne uenigheter i ett styre er sunt. Det å få gode diskusjoner omkring saker som er oppe til behandling er 
viktig for å ivareta NEKF sitt formål med å utvikle og forbedre våre raser. Det er viktig at vi har godt spekter av 
personer i styret som i totalitet ivaretar de demografiske ulikhetene, stiller spørsmålstegn ved gode ideer som 
kanskje trenger litt bearbeidelse og ikke minst som motvirker mulighetene for kameraderi og snarveier. Vi i 
elghund-Norge har en lang historikk med å naivt tro at alle jobber mot «rasenes beste», et komplett styre kan 
være med å sikre at «rasenes beste» forblir hovedmålet i NEKF i fremtiden. 

Leder Endre Stakkerud svarte i brev til Telemark den 5.5.21 at valgkomiteen er et eget utøvende organ, og at FS 
ikke kommer til å gi sin støtte eller ta avstand fra valgkomiteens uttalelse. NTEHK håper FS støtter sitt medlem 
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internt, det at FS ikke ønsker å offentlig støtte sitt styremedlem som blir angrepet av et «eget utøvende organ» i 
organisasjonen oppleves svært spesielt. 

NTEHK opplever at valgkomiteen forsøker å få styremedlemmet som er valgt på RS til å trekke seg. NTEHK 
ønsker å være klar på at vi støtter styremedlemmet på det sterkeste og håper at vedkommende fortsetter å ivareta 
sin viktige rolle i FS.  

NTEHK forventer at denne saken blir fulgt opp og at det vil bli gitt opplæring til alle i organisasjonen om 
hvordan og hva man kan kommunisere ut, blant annet fortrolig informasjon som er innhentet i kraft av å inneha 
ett verv.  

 
Mvh 
Nord-Trøndelag Elghundklubb 
v/leder Knut Asbjørn Aasland 
 
 
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 2 dager før planlagt styremøte. 

Besvarelsen gjøres primært skriftlig for å imøtekomme dokumentasjon og gjennomsiktighet i 

organisasjonen. 
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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 

 
 
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. 
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 RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

 
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 
 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak championatregler for løs- og bandhund: 
 
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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  RS Sak 2022 - Hvilende Utstillingschampionat  

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Hvilende Utstillingschampionat: 

 

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» 

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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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 

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 bandhundprøv 

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» 

26



 

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. 

 

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? 
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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. 

 

 

I forhold til deltagelse på utstilling, er det trolig rasenes registreringstall og hundesykdommen/Covid 

19 som først og fremst påvirker resultatene. 

«første prioritering innen NEKF`s 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: 
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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. 
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. 
 

AUNEG: 

Følgende egenskaper prioriteres: 

• Helse 

• Gemytt 

• Genetisk variasjon 

• Jaktegenskaper 

• Eksteriør 

 

AUNES: 

Egenskaper prioriteres i følgende rekkefølge: 
1.  Helse 
2.  Gemytt 
3.  Genetisk bredde 
4.  Jaktegenskaper 
5.  Eksteriør 
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   RS-sak 2021 – HD Rapport 

 
 Forbundsstyret legger frem følgende forslag vedtak:  

 

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 

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 

 

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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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.  

 

Figur 1 Utvikling HD grader NEG       Kilde NKK dogweb 
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Figur 2 Utvikling HD grader NES       Kilde NKK Dogweb 

 

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 berket 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. 

0

20

40

60

80

100

120

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

HD grader prosentvis per årskull NES 2000-2020

HD fri A og B HD C HD D HD E

Kolonne1 Lineær (HD fri A og B) Lineær (HD C)

32



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 

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.  

NKK`s 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 NKK`s Sluttrapport HD 2019 s. 28-31 for utfyllende informasjon om NKK`s 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. NKK`s 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 minimumgrense 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 
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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. 

 

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. 
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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 nden 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.  

● 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 NKK`s 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. 
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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 

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 
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Sak 11c 
 
 
 
HD-rapporten dat. 05.01.2022 

Både den store helseundersøkelsen for de norske elghundrasene som ble ferdigstilt 19.11.21 og HD-

rapporten dat. 05.01.22, er banebrytende arbeid om helsetilstanden for de to rasene og det er gjort 

utmerket arbeid av de som har stått for dette. 

Når det gjelder HD, så ble det som kjent innført krav om kjent HD-status 

for avl på de to rasene fra 1987, og det er således avlet på bare HD-frie hunder i 35 år. En skulle 

kunne forvente at HD-frekvensen i dag ville gjenspeile det. Utviklinga har derimot gått i helt feil 

retning. Fra ca. 5-6% HD ved oppstarten for de to rasene, er det for 2020 registrert ca. 25% HD for 

både NEG og NES. Økningen er størst etter at det ble innført indeksavl. 

I den store helseundersøkelsen, Helseundersøkelse elghund 2021, forsøkte en å finne svar på om 

NEG og NES hadde kliniske symptomer og plager av sin HD-grad. 

Svarene derfra gjorde det ikke mulig å konkludere om hundene var plaga av sin HD. 

Det ble derfor sendt ut et nytt spørreskjema til eiere av 233 NEG med HD-status D eller E og 50 

tilsvarende skjemaer til NES-eiere avlest de siste 10 år. 52 eiere av NEG og 26 eiere av NES 

besvarte henvendelsen. Av de til sammen 78 hundene, rapporterte 2 eiere om stivhet i bakparten og 

halthet på hundene. 2 hunder var avlivet som en følge av dette. I rapporten om stivhet/ halthet sies 

det ikke noe om hvor gammel hunden var på det tidspunkt dette ble konstatert. 

I lys av dette spør jeg: 

Uansett hvilket tiltak som gjennomføres i samfunnet, stilles det spørsmål om forholdsmessighet. 

Jeg mener at de store ressursene og de omfattende tiltak som er iverksatt for å få bukt med HD på 

elghundrasene, er feil bruk av ressurser, og ikke forholdsmessig ut fra det låge antall hunder det 

gjelder og de plager det medfører. Og at det nå er på tide å bli enige om at det er ikke mulig å avle 

bort HD. 

Jeg er betydelig mer bekymret for at det sterke fokuset på HD, har medført at en del andre 

sjukdommer, som f.eks.  dvergvekst, epilepsi, glaukom og ataxi har gått litt under radaren i dette 

bildet, og etter min mening ikke fått det fokus de bør ha som en langt større utfordring for avlen enn 

HD. 

Konklusjon: 

Det foreslås at obligatorisk HD røntgen for avl på NEG og NES avvikles fra 01.07.2022. 

 

Levanger 12.01.2022 

Mvh. Arve Flatås 
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 [Forfatternavn] 
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Forbundsstyret (Leder) 
1 år Endre Stakkerud, OOEHK På Valg Tar gjenvalg           

Valg Forslagstiller Kandidater 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  

      
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 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
      
Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Leif Einar Olsen, JFEHK På valg Tar gjenvalg            
Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
      
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 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  
      
Forbundsstyret (2 vara.) 
1 år Ståle Bakkemo, Troms EHK På valg    Tar gjenvalg                       
Valg Forslagstiller Kandidater 
    
   
  Valgkomitéens innstilling:  
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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           

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   Valgkomitéens innstilling:   
      
Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 
1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg     Tar gjenvalg                                     
Valg Forslagstiller Kandidater 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  
      
Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 
1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg      Tar gjenvalg                                    
Valg Forslagstiller Kandidater 
   
  Valgkomitéens innstilling:  
      
Valgkomiteen 
3 år Cato Flatner, HEHK På valg (Kan ikke gjenvelges) 
Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
  Valgkomitéens innstilling:   
      
3 år Anders Nyhuus, BEHK Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 

valgt 2020 
Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

Valg Forslagstiller Kandidater 

3 år Tom Nøvik, JFEHK Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 
valgt 2021          
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1 år (varam.) Anita Lie, HOEHK På valg    Tar ikke gjenvalg                                       
Valg Forslagstiller Kandidater 
      
   
  Valgkomitéens innstilling:  
      
Revisor 
1 år Carsten Bakke, OOEHK På valg       Tar gjenvalg                                   
Valg Forslagstiller Kandidater 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  

      
1 år Nils P Hagen, ØEHK På Valg      Tar gjenvalg                                   
Valg Forslagstiller Kandidater 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  
      
RS-Ordfører 
1 år Ivar Horrigmo, TEHK På valg       Tar gjenvalg                                   
Valg Forslagstiller Kandidater 
  NTEHK Frank Christiansen, NTEHK 
    
  Valgkomitéens innstilling:  
      
Rs- Viseordfører 
1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg       Tar gjenvalg                                    
Valg Forslagstiller Kandidater 
    
    
  Valgkomitéens innstilling:  
      

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  
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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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Sak 12 Medlemskontingent 2023 

Styret behandlet saken på styremøte den 26.januar 2022 og har følgende innstilling til 

saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Videreføres, 350kr for vanlig medlem – 170kr for husstandsmedlemmer 

 

42



Årsmøte Nord-Trøndelag Elghundklubb 19.februar 2022 
Sak 13 

 
VALGKOMITEEN SIN INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 19.FEBRUAR 2022. 

 

Valgkomiteen har ikke mottatt noen forslag til valg innen fristen. 

 

Valg av nytt styre: 

Verv   valgår navn   
Valgkomiteens 
forslag 

Leder 1 år 2021 Knut Aasland på valg Stian Haugan 
nestleder 2 år 2020 Inga Berit Lein på valg Inga Berit Lein 
styremedlem 2 år 2021 Arnt Hammer ikke på valg   
styremedlem 2 år 2021 Arne Haugskott ikke på valg   
styremedlem 2år   Erik Belbo på valg Erik Belbo 
1.varamedl. 1 år 2021 Stian Haugan på valg Terje Djuvsland 
2.varamedl. 1 år 2021 Ivar Fjeset på valg Arne Myrholt 
            
Valgkomite 3 år         
leder   2020 Erik Asklund går ut Sissel Grongstad 
medlem   2020 Peter Sundvik 1 år igjen   
medlem   2021 Arne Jørstad 2 år igjen   
varamedl. 1 år 2021 Berit Lona på valg Ivar Fjeset 
            
Revisor 1 år 2021 Jon Strand på valg Jon Strand 
vara revisor 1 år 2021 Harald kavli på valg Harald Kavli 
            
Utsending til RS 
2022     

Fullmakt til styret å 
velge   Fullmakt til styret 

Honorarer for styret  

 Valgkomiteens innstilling Vedtatt 
Leder Kr. 7500,00  
Kasserer Kr. 6000,00  
Nestleder Kr. 5000,00  
Styremedlemmer Kr. 400,00 pr. oppmøte 

styremøter 
 

Varamedlemmer Kr. 400,00 pr. oppmøte 
styremøter 

 

Godtgjørelse kjøring med privatbil styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 

Valgkomiteen innstiller på kr. 3,50 pr. kilometer (max. skattefri sats). 

 

Alle kandidater er kontaktet og har bekreftet sitt kandidatur til valg. 

Valgkomiteen i NTEHK 

Erik Asklund /s/    Peter Sundvik /s/  Arne Jørstad /s/    
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Salgs- og driftsinntekt 
Medlemskontingent 
Innherredsutstillinga 
Stiklestadutstillinga 
Høylandsutstilliga 
Løshundprøver 
Bandhundprøver 
Sporprøver 
Egenandeler NM og championatskjold 
Momskompensasjon 
Sum salgs- og driftsinntekter 

 

180 000 
35 000 
35 000 
35 000 
65 000 
65 000 
70 000 
15 000 
25 000 

525 000 

 
Varekostnad 
Elghunden medlemstidskrift 
Innherredsutstillinga 
Stiklestadutstillinga 
Høylandsutstilliga 
Løshundprøver 
Bandhundprøver 
Sporprøver 
Sum varekostnader 

 

40 000 
10 000 
10 000 
10 000 
12 000 
12 000 
12 000 

106 000 

 
Lønnskostnader 
Godtgjørelse til styret 
Dommergodtgjørelse 

 

40 000 
115 000 

 

Andre driftskostnader 
Premier og championatskjold 
Møteutgifter, årsmøte og RS 
Rekvisita 
Dommersamlinger og kurs 
Regnskapshonorar, leie datasystemer, økonomisk rapportering 
Telefon, SMS, data, porto og forsikring 
NM 
Kjøregodtgjørelse oppgavepliktig 
Reisekostnad ikke oppgavepliktig 
Aktivitetsavgift NKK og avg elektronisk påmelding 
Bank og kortgebyr 
Sum andre driftskostnader 
Sum driftskostnader 

 

25 000 
50 000 
10 000 
30 000 
45 000 

5 000 
16 000 
30 000 
20 000 
30 000 

3 000 
264 000 
525 000 

 

Budsjett Nord-Trøndelag Elghundklubb 2022 
 

 

 

Sum lønnskostnader 155 000 
 

 
Renteinntekter 1 000 

Årsresultat 1 000 
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