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Kunngjøring fra Raseklubb for Norsk Elghund Grå 

 
Det har den siste tiden vært stilt en del spørsmål rundt Raseklubb for Norsk Elghund Grå (RNEG). 

Vi har laget et kort sammendrag med svar på det viktigste her.   

 
Klubbens formål 
Klubbens vedtatte lover tar utgangspunkt i normalvedtektene fastsatt av NKK. Formålsparagrafen 

ble enstemmig vedtatt på konstituerende møte 12. april der 25 medlemmer deltok.   

 
§1-2 Formål  
Raseklubb for Norsk Elghund Grå har til formål å ivareta hundens og hundeeiers interesser i 

Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen 

av NEG. RNEG skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket 

retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.  

 

Styret 
Vi ville vente til formelle søknader og registreringer var utført før vi offentliggjorde styrets 

sammensetning. Da det på sosiale medier kom trusler om sanksjoner mot medlemmer i klubben fra 

medlemsklubber i NEKF, dommere i NKK og ellers medlemmer av områdeklubber og NKK, 

besluttet vi å utsette kunngjøring av styrets medlemmer ytterligere.    

 
Styremedlemmene:   
Leder:        Tom Carsten Vala, Telemark  
Nestleder:       Solveig Haugan Jonsen, Vestfold  
Sekretær:       Svein Edgar Pedersen, Troms  
Styremedlem:  Vegar Nordli, Nordland  
Styremedlem:  Mads Jarle Vole, Innlandet  
Styremedlem:  Bjørnar Borch-Raudajoki, Finnmark  
Varamedlem:  Nina Bredesen, Troms  
  
Samarbeid med klubber og forbund  
Raseklubb for Norsk Elghund Grå ønsker å samarbeide med områdeklubbene og NEKF. Dette er 

presisert i vår kontakt med NKK. Etablering av Raseklubb for Norsk Elghund Grå kommer derfor 

som et tillegg og vi ønsker ikke å splitte elghund-Norge. Vi ønsker å ha fokus på vår rase og jobbe 

for den gjennom målrettet avlsarbeid.   

 
Medlemsavgift til en privat konto i oppstartsfasen 
Innbetaling av medlemskontingent til en privat konto er selvfølgelig ingen optimal løsning, men 

dette er den eneste mulige løsningen frem til vi får godkjent registreringen av Raseklubben i  
Brønnøysundregisteret. Som alle vet må klubben ha et org. nr. for å etablere en konto i en bank. Når 

registreringen er gjennomført vil pengene som er kommet inn overføres til klubbens konto. 

Medlemsregisteret er selvfølgelig beskyttet i samsvar med plikter i forhold til personvern.  
  
Områder som trenger fokus 

Raseklubben har som hovedmål å ta vare på Norsk Elghund Grå som en frisk og velfungerende 

jakthund med typisk rasepreg i henhold til standarden. I den senere tid er det påvist flere tilfeller av 

glaukom og nyresvikt hos Norsk Elghund Grå. Det er allerede iverksatt tiltak, men det er behov for 

ytterligere intensivering av dette arbeidet både i forhold til testing og bevisst avlsarbeid. Tilgang til 



registrerte DNA og helse-data, tilgang til slektskapsdata og moderne avlsverktøy er avgjørende for å 

få framgang i NEG-populasjonens helse ved bevisst avl. Muligheten for å kunne måle framgang i 

populasjonens helse må ha grunnlag i vektede avlsmål.   

 

Det nedlegges i dag et betydelig arbeid med prøver og utstillinger. Denne aktiviteten har som 

hovedformål å måle ønskede egenskaper i forhold til jakt og eksteriør. Verdien av denne innsatsen 

er avhengig av kvalitet på arbeidet som nedlegges og hvordan alle data ivaretas og brukes i 

avlsarbeidet. Når det gjelder beregning og bruk av materialet som allerede foreligger/registreres så 

er det et betydelig forbedringspotensiale. Raseklubb for Norsk Elghund Grå har som mål å bidra til 

at resultater og målte verdier brukes og er tilgjengelig på en bedre måte.   
  
Vårt dyrehold i dag har betydelig oppmerksomhet fra samfunnet for øvrig. Senest høsten   
2021 publiserte dyrevern-organisasjoner flere artikler på nett/sosiale media hvor   
«løshundjakten på elg» var satt i et svært negativt fokus i forhold til belastningen for viltet.  Dette 

må tas på alvor. Det kreves mer bevissthet både rundt aktiviteten vår, og hvordan vi som hundeeiere 

og jegere opptrer. Hundene våre skal også være flotte familiehunder som utenom jakta skal fungere 

både sosialt og kunne opprettholde en god fysikk. Raseklubb for Norsk Elghund Grå vil bidra til at 

både hundeholdet og aktiviteten vår ikke påfører verken hunder eller levende vilt unødig belastning 

eller skade.  

 

Vi ser at NEKF vektlegger deler av samme fokus i sin informasjon delt i sosiale media de siste 

dagene. Det er gledelig og positivt at NEKF ønsker å bidra i samme retning. Det lover godt for vårt 

videre samarbeide til beste for Norges nasjonalhund Norsk Elghund Grå. 

  

 

  
Styret i Raseklubb for Norsk Elghund Grå  
  
Svein Edgar Pedersen  
sekretær  
 


