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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Saksliste til Årsmøtet 2019 
 
Til behandling foreligger:  
 
1. Godkjenning av innkallingen. 
  
2. Godkjenning av sakslisten.  
 
3. Valg av tellekorps.  
 
4. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen.  
 
5. Valg av protokollfører.  
 
6. Valg av årsmøtedirigent.  
 
7. Styrets årsberetning.  
 - Beretning fra utstillingskomiteen 
 - Beretning fra løshundkomiteen 
 - Beretning fra båndhundkomiteen 
 - Beretning fra Normarkaprøvekomiteen 
 
8. Styrets årsregnskap og revisorrapport. 
 
9. Vedtektsendring.  
    
10. Saker til RS fra NEKF.     
  
11. Valg. 
 

Leder Ole Anders Stenby På valg for 1 år 

Nestleder Andreas Skaarer Ikke på valg 

Styremedlem Torbjørn Seim På valg for 1 år 

Styremedlem Endre A. Stakkerud  På valg for 2 år 

Styremedlem Roar Bognerud Ikke på valg 

Styremedlem Rune Pettersen Ikke på valg 

Varamedlem Bendick Kristiansen På valg for 1 år 

Revisor Cato Sætre På valg for 1 år 

Revisor Rune Bjørnstad På valg for 1 år 

Formann valgkomité Øyvind Breen På valg 

Medlem valgkomité Bård Holmboe Ikke på valg 

Medlem valgkomité Marius Kristiansen Ikke på valg 

 
 
12. Representanter til årets Representantskapsmøte 27.april 2019 
     
  Etter endring av Norske Elghundklubbers lover har OOEHK rett til å velge 3 representanter 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Årsmelding 2018. 

Styrtes årsberetning for 2018 

Styret har i beretningsåret bestått av  

Leder:   Ole Anders Stenby 

Nestleder:  Andreas Skaarer 

Kasserer:  Torbjørn Seim 

Sekretær:  Endre A. Stakkerud 

Styremedlem:  Roar Bognerud 

Styremedlem:  Rune Pettersen 

Varamedlem:  Bendick Emdal Kristiansen 
 

Det er i beretningsåret avholdt 5 styremøter i tillegg til at styrets medlemmer har hatt mye kontakt 

gjennom epost og telefon. 

Det har vært god aktivitet i klubben med blant annet 4 samlede løshundprøver hvorav 2 er 

nyvinninger for sesongen. Det ble også arrangert en medlemskveld med utdeling av premier og 

championatskjold til hundeeier for sesongen 2017. Det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte for å 

behandle nye vedtekter som klubben var pålagt å behandle fra Norsk Kennelklubb og Norsk 

Elghundklubbers forbund. Klubben har også stått som arrangør av ettersøkskurs videregående for 

ettersøksekvipasjer for kommunene i klubbens nedslagsfelt. 

Oslo-områdets Elghundklubb hadde ved årets utgang 380 betalende medlemmer. 

Ekstraordinært årsmøte. 

Norske Elghundklubbers forbund har utarbeidet nye normalvedtekter med grunnlag i NKK sin 

vedtektsmal, som klubbene tilsluttet forbundet er pålagt å følge.  Oslo-områdets Elghundklubb 

innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte på klubbhytta på Tømte i Blaker 18. april 2018. Det var 

dessverre svært lite fremmøte fra medlemmene. 

Det ble foretatt en gjennomgang av de utsendte vedtekter på det ekstraordinære årsmøtet som ble 

kommentert og mindre endringer ble foreslått. Årsmøtet mente at det ikke var riktig å gjennomføre 

en endelig behandling av de fremlagte vedtektene på grunn av lite fremmøte. Det fremkom derfor 

forslag om at denne behandlingen ble sett på som en gjennomgang og at det blir endelig behandling 

på neste ordinære årsmøte våren 2019. Årsmøte bestemte at klubben skulle informere NKK og 

Norske Elghundklubbers forbund om vår behandling. 

Medlemskveld med premieutdeling. 

Den tradisjonelle medlemskvelden med premieutdeling for de hundeeierne som hadde oppnådd 

premiering med sine hunder under sesongens jaktprøver. De som hadde oppnådd championat fikk 

overrakt sine championatskjold. Kvelden ble som vanlig avholdt på Bjørkesalen i Sørum. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

Figur 1: Fornøyde vinnere av championatskjold sesongen 2017. 

Unghundmesterskap løshund. 

For å sette fokus på løshunder som presterer tidlig i elgskogen har Oslo-områdets Elghundklubb i 

samarbeid med Hedmark Elghundklubb arrangert unghundmesterskap for løshund. Mesterskapet ble 

arrangert mandag 17. og tirsdag 18. september 2018. Kriteriet for å delta var at hunden måtte være 

under 24 måneder når prøven ble gjennomført. Etter det vi tror er det den første gang at det blir 

arrangert et mesterskap for unghunder i Norge. 

Det var derfor spenning hos klubbene på hvor stor interesse dette ville ha i elghundmiljøet. 

Oppslutningen om arrangementet var gledelig nok mer enn det klubbene hadde sett for seg når 

prøven ble berammet. Det var i utgangpunktet satt av en dag til mesterskapet, men på grunn av stor 

påmelding måtte klubbene utvide prøven til å gå over to dager. 

At et slikt arrangement er et tiltak som hundeeierne setter pris på er klubbene sikre på og vil nok 

også i fremtiden ta initiativ til å gjennomføre dette.  

Prøvedelstakerne var invitert til å møte opp kvelden før prøvedagen og overnatte i klubbhytta på 

Tømte i Blaker. Dessverre ble det en episode med for stor alkoholkonsum hos noen av deltakerne 

kvelden før prøven. En episode med utagerende forstyrrende adferd hos et par personer ble 

innrapportert til Norske Elghundklubbers forbund og NKK fra en av deltakerne. Det ble understreket 

fra den som innrapporterte episoden at dette ikke var noe som de arrangerende klubber kunne 

klandres for. Styret beklager at en slik uverdig episode inntraff og vil på det sterkeste ta avstand fra 

slik oppførsel og gjøre det vi kan for at slike episoder ikke skal inntreffe for fremtiden. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Vinneren av unghund-prøven ble Andreas Storsveen med Jämthunden Alfa SE24360/17 med 86,5 

poeng. Til sammen var det 5 hunder som gikk til premiering og alle oppnådde 1. premie. Dette er 

imponerende resultater tatt alderen på hundene i betraktning. 

 

Figur 2: Andreas Storsveen med Jämthunden Alfa. 

Tracker Lady Mesterskap. 

Dagen etter unghundprøven ble tidenes første Lady Tracker mesterskap arrangert i samarbeid med 

Tracker Norge den 19. september. 

Alle deltakerne og dommere møtte opp tirsdag kveld hvor det ble trukket terreng og prøvedommere. 

Etter at trekningen i klubbhytta var gjennomført ble alle deltakere og dommere fraktet til 

Bestefarhuset i Blaker hvor det ble servet tradisjonsmaten Flesk og duppe. Det var en fin innledning 

til mesterskapet hvor deltakeren fikk snakket sammen og ble bedre kjent både med hverandre og 

prøvens dommere.   

Etter middagen fikk alle deltakerne overlevert hver sin flunkende nye Tracker Lady peiler til odel og 

eie fra Trackerambassadør Carmen Kadim og Tracker forhandler Christoffer Linnerud. At alle 

deltakerne fikk sin egen Tracker var nok en inspirasjon som bidro til at vi fikk påmelding fra så mange 

som 87 ekvipasjer som ønsket å delta i mesterskapet Vi skulle gjerne hatt mulighet til at alle sammen 

fikk prøve seg i elgskogen, men det hadde vi dessverre ikke kapasitet til. Vi hadde derfor i 

invitasjonen satt en begrensing for antall deltakere til 10 hunder med førere og at utvelgelsen skulle 

tuftes på ren trekning. 

Den yngste deltakeren under Tracker Lady mesterskapet 19. september var Martine Stormyrengen 

fra Heidal i Oppland. Med sine 14 år er hun vel en av de yngste jaktprøvedeltakerne som noen gang 

har deltatt i et mesterskap for elghunder. Martine deltok med Jämthunden Hästmons Bjønn. Ikke 

bare var Martine en ung og ivrig deltaker, men hennes hund var også en av de 5 hundene som gikk til 

1. premie. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

Figur 3: Deltakeren i Lady Tracker-mesterskapet samlet, før middagen, utenfor Bestefarhuset i Blaker. 

Av de 10 ekvipasjene, som var trukket ut til konkurranse, var det hele 7 hunder som gikk til 

premiering og av disse igjen var det 5 som oppnådde 1. premie. Dette er ikke mindre enn et 

imponerende resultat tatt i betraktning at det var en ren trekning som var foretatt blant de 87 

påmeldte hundene. 

 

Figur 4: Noen deltakere på Lady Tracker-mesterskapet med vinner Elin Elg Trøen i midten. 

Vi takker Tracker Norge for et godt samarbeid både under dette mesterskapet og i Nordmarka-

prøven seinere på høsten.  

Blant deltakerne under mesterskapet ble det trukket en vinner av en Kahles Helia 10x42 håndkikkert 

som var gitt i gave fra Kahles Norge. Kikkerten ble vunnet av Linn Langset fra Tretten. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Nordmarka-prøven 2018. 

Norges eldste elghund-prøve for løshund, Nordmarka-prøven 2018 ble avholdt 5. og 6. november. 

Som alltid var hovedkvarteret på Kikutstua i Nordmarka. Prøven ble ledet av Bjørn Breen. 

15 spente hundeførere og ditto dommere ankom Kikutstua søndag ettermiddag. Etter dommermøte 

med gjennomgang av noen kjøreregler, utdeling av terreng og kart, møtte vi spente hundeeiere i 

spisesalen. Der ble trekking av terreng, spleising av dommer og hundefører foretatt. Etter dette ble 

det servert lasagne og dommere og hundeførere la en slagplan for kommende dag. 

Mandagen kom og losene gikk over hele Nordmarka.  Alle hundene kom for elg, med vekslende hell. 

På dommermøte om kvelden ble det rapportert om skvetten elg. Kanskje skyldes dette ulven som har 

inntatt Nordmarka og har hatt tilhold i marka mye av sommeren og høsten? 

Dag to stilte 11 ekvipasjer.  Også denne dagen kom de fleste hundene for elg. 

Høyeste poengsum samlet for 2 dager på årets Nordmarka-prøve var Pontus Gyllenberg med sin 

Østsibirsk Laika, Aspuddens Elva med 163,5 poeng. 

Etter dommermøte var det festmiddag der vi hadde innbudt, Kjell Petter Pettersen, Arne Krogsæther, 

og utmarkssjef hos Løvenskiold, Kristian Berglund. Både Pettersen og Berglund overbragte 

arrangøren noen velvalgte ord under middagen. Etter middagen var det premieutdeling.  

 

Resultatet ved årets Nordmarka-prøve var:  6 stk. 1. premier, 1 stk. 3. premie på 2 dagers. 

       3 stk. 1. premie på 1 dagers.  

 

Tracker sendte live under hele prøven og en hundeeier ble trukket ut og vant en Tracker Supra 

hundepeiler.  

 

 
Figur 5: Prøveleder Bjørn Breen og Tom Linskov overrekker premie til Pontus Gyllenberg og Østsibirsk Laika 

Aspuddens Elva med prøvens høyeste samlede poengsum. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Prøvekomiteen som består av Bjørn Breen som leder og Tom Linskov, Gustav Olsen og Christoffer 

Linnerud som medlemmer har fått masse skryt på Facebook, etter prøven, fra fornøyde hundeførere. 

Særlig er svenskene imponert over terrengene vi kan tilby. Dette gir inspirasjon for prøvekomiteen til 

å gå på en ny prøve kommende høst, selv om det er veldig mye forarbeid for å få alt til å klaffe. 

Høyeste poengsum på årets Nordmarka-prøve var Pontus Gyllenberg med sin Østsibirsk Laika, 

Aspuddens Elva med 163,5 poeng. 

 

 
Figur 6: Svenske Tomas Nyberg med Tòkbachen Britta fikk sitt jaktchampionat på Normarkaprøven og var 

beste hund på dag 2 med prøvens høyeste poengsum 94,5. 

Årsmelding Bandhund-komiteen 2018 

 

Bandhund-komiteen har bestått av Ellen Krogstad som leder, Nils Sverre Rønaas, Torbjørn Seim, 

Frank Brenn og Thor Johan Rønaas som medlemmer. Det er avholdt 2 møter i gruppa i 2018, 

Dommermøte i januar for oppsummering av 2017 sesongen og planleggingsmøte i mai for årets 

sesong. 

 

Klubben har deltatt på Klubbkamp i Østfold, med 2 ekvipasjer og 2 dommere. 

 

Det har vært påmeldt og gjennomført 7 prøver til Separatprøve 1 dags bandhund-prøve, ingen 

hunder er meldt seg på til 2 dagers prøve. 

Bandhund-komiteen består av 5 dommere der 3 er aktive. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

Årsmelding fra Løshund-komiteen 2018 

 

Løshund-komiteen har i 2018 bestått av Ole Anders Stenby som leder og Roar Bognerud, Bjørn 

Breen, Harald Svendsen, Andreas Skaarer og Bendick Emdal Kristiansen som medlemmer. Bjørn 

Breen er i tillegg leder av Nordmarka-prøven. Prøveleder 1 dags prøver er Andreas Skaarer og 

Bendick Kristiansen er leder for 2 dagers prøvene. 

Klubben disponerer til sammen 39 løshund dommere og det er ytterligere tre under utdanning.  

Løshund-komiteen arrangerte dommerkurs i forkant av prøvesesongen der kursdeltakerne fikk en 

gjennom av regelboka til løshund-prøver for elghunder. 

Leder for løshund-komiteen Ole Anders Stenby hadde ansvar for å samordne hundeførerne opp mot 

dommere og i tillegg tildele prøveterreng.  

Sesongen 2018 ble det i januar gått 16 1-dagsprøver og 10 2-dagersprøver. I januar 2018 ble det etter 

hvert alt for mye snø til å gjennomføre flere jaktprøver så det ble derfor en rolig januar måned når 

det gjaldt prøver. 

Høsten 2018 fra 21. august og fram til nyttår har løshund-komiteen gjennomført 65 1-dags 

separatprøver og 19 2-dager separatprøver.  Under Nordmarka-prøven var det 15 som var påmeldt 

til 2 dagers prøven. 

I den tradisjonelle 2 dagers-prøven som klubben arrangerer i samarbeid med Hedmark Elghundklubb 

var det 13 hunder som stilte. 

Total for Oslo-områdets Elghundklubb er det gjennomført til sammen 81 stk. 1-dags prøver og 50 stk. 

2 dagers i sesongen 2018. Løshund-komiteen ser frem til en ny aktiv prøvesesong høsten 2019. 

Under Norgesmesterskapet for løshunder som i år ble arrangert av Gudbrandsdalen Elghundklubb 

var Oslo-områdets Elghundklubb representert ved Roar Bognerud med Jämthunden NJ(L)Ch 

Lønjedalen`s Quintus NO39179/15. De oppnådde 2. plass under NM og klubben ønsker å gratulere 

ekvipasjen for denne suverene innsatsen.  

I Nordisk mesterskap for løshund som ble arrangert av Nord-Trøndelag Elghundklubb var Norsk 

Elghund Grå NORD J (L) Ch Koimyras Ailo NO36750/13 med eier John Smedholen uttatt fra Oslo-

området Elghundklubb. 

 

Årsmelding fra utstillingskomiteen. 

 

Oslo-områdets Vårutstillingen ble avholdt på Årnes 3. mars med 46 påmeldte hunder og 7 valper 

fordelt på 5 raser. Dommer var Tanya Ahlman-Stockmari som dømte alle raser.  Utstillingen ble holdt 

innendørs i Nes Ridesenter. Dette gjør oss uavhengig av værforholdene på denne årstiden. 

Utstillingens vakreste hund og Best in Show ble Norsk elghund grå Karpaasin Nammo FI33672/13, 

eier Hans Jørgen Haslestad.  

Haresjøen’s Vandrepokal til beste jaktpremiert hund gikk også til samme Norsk elghund grå 

Karpaasin Nammo FI33672/13. Så eieren Hans Jørgen Haslestad tok altså storeslem på årets utstilling 

og hadde sikkert en fortreffelig dag på Årnes den dagen. 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

Det var dessverre en kraftig nedgang av påmeldte hunder sammenlignet med året før og klubben 

håper at det er mulig å få deltakerantallet opp igjen. Styret anmoder derfor alle klubbens 

medlemmer som har hunder som kan stilles ut om å slutte opp om utstillingen og melde på sine 

hunder.  

 

Utstillingskomiteen vil takke Royal Canin som sponset utstillingen med gaver til utstillerne og i tillegg 

vil vi takke dommer og personell for all hjelp ved utstillingen. Spesielt til Stine Marie Pettersen med 

venninne som tok seg av kjøkkenet under utstillingen. 

  

Utstillingskomiteen består av Rune Pettersen som leder med Nils Sverre Rønaas, Øyvind Breen, Lars 

Erik Jensen, Torbjørn Seim, Kenneth Granholt og Tony Kvåle. 

 

Ettersøkskurs videregående. 

  

Områdeklubbene i Norske Elghundklubbers forbund er sentrale aktører i utdannelse av nye 

ettersøksekvipasjer og i videreutdannelse av ettersøksjegere. Torsdag 19. april gjennomførte 12 

ettersøksjegere fra de kommunale fallviltgruppene i flere Akershuskommuner kurset «Ettersøk 

Videregående kurs» i regi av Oslo-områdets Elghund klubb ved klubbens eget klubbhus på Tømte 

gård i Blaker. Kurset består av to moduler, hvorav den ene gjennomføres som et E-læringskurs av den 

enkelte deltaker og del to er en praktisk dag ute i felt. 

Det praktiske kurset ble gjennomført med klubbens egne resurser. Norges mest erfarne og dyktige 

ettersøksjeger Hans Petter Klokkerengen ga kursdeltakeren del i mange eksempler på 

ettersøkssituasjoner som han og hans ettersøkskompanjong og bror Ole Randin hadde opplevd 

gjennom mange år som ettersøksjeger på Øvre Romerike. 

 

  
Figur 7: Kursdeltakerne i klubbhytta på Tømte i Blaker. Foreleser Hans Petter Klokkerengen bakerst til 

venstre 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

I tillegg til å arrangere kurs har ettersøksutvalget gjennomført 29 blodspor-prøver og 25 elg-/fersk-

spor prøver. I løpet av beretningsåret har ettersøksutvalget hatt 3 møter. 

 

Andre saker som styret har behandlet. 

 

Oslo-områdets Elghundklubb og Hedmark Elghundklubb mottok et brev fra Norske Elghundklubbers 

forbund i etterkant av den uheldige episoden med høyt alkoholforbruk og utagerende oppførsel fra 

et par aktører i forkant av Unghundprøven. Styret behandlet dette brevet i et felles styremøte med 

Hedmark Elghundklubb og sendte et tilsvar til NEHK med forklaring og beklagelse av at en slik 

episode hadde oppstått. Klubbenes styre skal selvfølgelig gjøre hva de kan for å hindre slike 

tildragelser ved senere arrangementer.  

 

Siden klubben valgte å utsette behandlingen av nye vedtekter til ordinært årsmøte 2019 har styret 

gjennomgått vedtektene på nytt. Styret har i sitt forslag til nye vedtekter som skal behandles på 

kommende årsmøte bakt inn de kommentarene som fremkom på det ekstraordinære årsmøte våren 

2018. De reviderte vedtektene som må tuftes på NKK sin lovmal vil bli lagt frem på ordinært årsmøte. 

 

På årets Representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers forbund deltok 6 representanter fra 

klubben. En av sakene som var oppe til behandling på RS 2018 var nye vedtekter for forbundet. Som 

en følge av de nye vedtektene vil Oslo-områdets Elghundklubb med dagens medlemstall bare få 3 

representanter på kommende RS. 

 

For øvrig har det hele tiden gjennom beretningsåret vært mange telefoner og epostkorespondanse 

på aktuelle saker, både mellom styremedlemmene og mellom samarbeidende klubber. Da spesielt 

Hedmark Elghundklubb som vi samarbeider med i jaktprøvesammenheng. 

 

Medlemsbladet Elghunden har gjennom flere år blitt utgitt med 4 nummer årlig. Representantskapet 

i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok på sitt møte våren 2018 å gå ned til 3 nummer årlig, både 

på grunn av økonomi, men også på grunn av for lite bidrag fra klubbene med innsendelse av stoff. 

Styret i OOEHK har ønsket å bidra til å opprettholde engasjementet for bladet og har i løpet av året 

bidratt med 6 artikler til de 2 siste utgavene av Elghunden. Styret oppfordrer også medlemmene hver 

for seg til å bidra med stoff til bladet. 

 

På klubbens hjemmeside er det i løpet av året lagt ut 22 nye artikler om diverse aktiviteter i klubben. 

Til sammen har disse artiklene hatt 35 975 treff. Mest lest var artikkelen om løshundprøvene 

sesongen 2017/18 med 13 005 treff og resultatene fra Lady Tracker mesterskapet med 8 839 treff. 

 

Uten et stort engasjement fra medlemmene er det ikke mulig å holde aktiviteten i klubben oppe på 

dagens nivå. Styret vil derfor takke alle som står på for elghunden, enten det er som dommere, 

komitemedlemmer eller i andre aktiviteter.  
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

 

 

Oversiktskart over klubbens aktivitetsområde 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

 

 

 

Forslag til nye lover: 

 

Lover for Oslo-områdets Elghundklubb stiftet 1899. 

 

Vedtatt av årsmøtet den (28.02.2019 ?) 

Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den [settes inn etter godkjenning i NEKF] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Oslo-områdets Elghundklubb, og forkortes til OOEHK. Klubben er 

selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK). 

 

Medlemmer i OOEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske 

Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKF’s lover og vedtak. Medlemmene er automatisk 

medlem av NKK. 

 

Klubben er forpliktet til å overholde NKK’s lover og bestemmelser, med mindre særskilt 

dispensasjon er gitt av NKK’s Hovedstyre. 

  

Klubben omfatter rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort, Jämthund, Karelsk 

Bjørnehund, Russisk-europeisk Laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit 

Elghund og Hälleforshund. 

  

Klubben er en lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i fylkene Akershus og Oslo. I tillegg 

kommunene Lier, Hole, Hurum, Røyken og deler av kommunene Drammen, Nedre Eiker og 

Ringerike i Buskerud fylke begrenset i sør av Drammensfjorden og i vest av Drammenselva 

opp til Tyrifjorden og dennes vestside frem til Hønefoss. Videre i retning Jevnaker. 

(Området er inntegnet på vedlagte kartutsnitt). 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

§1-2 Formål  

Oslo-områdets Elghundklubb har til formål å ivareta elghundens og elghundeholders 

interesser, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. 

Oslo-områdets Elghundklubb 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.  

Dette ivaretas ved: 

 Å arbeide for ansvarlig hundehold.  

 Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske.  

 Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse.  
 

Formålet søkes fremmet ved: 

 Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk. 

 Å avholde jaktprøver.  

 Å avholde prøver for godkjenning av ettersøksekvipasjer for bedre ettersøk av skadet 
vilt.  

 Å avholde utstillinger. 

 Å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg 
formidler klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere.  

 Å bidra til å utdanne etterutdanne eksteriør-, ettersøk- og jaktprøvedommere. 

 Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse.  

 Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 
optimalt samarbeid. 

 Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av 
felles interesse. 

 

Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest 

mulig. 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

Årsmøtet  

Ekstraordinært årsmøte  

Styret   

Valgkomite 
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Oslo-områdets Elghundklubb er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i 

saker som beskrevet i klubbens lover.  

 

 

Kap. 2 Krav til medlemskap 
 

§2-1 Medlemskap  

Enhver som har interesse for elghunder og som ønsker å fremme bruken, utbredelsen og 
foredling av disse kan tas opp som medlem i Oslo-områdets Elghundklubb. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Oslo-områdets Elghundklubb og NEKF’s virksomhet 
samt å følge Oslo-områdets Elghundklubb og NEKF’s lover og bestemmelser. Medlemmene 
er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg 
med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKK’s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
 
Medlemskap i klubben omfatter:  

a) Årlig betalende medlemmer  
b) Æresmedlemmer 
c) Hustandsmedlemmer. 

 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-

post) til klubben.  

Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben. 

Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 

Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 

 

§2-3 Medlemskontingent   

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK’s Representantskapsmøte.
  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner  

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.  

Disiplinærsaker (§ 4-3) fra medlemsklubber sendes NEKF.  Medlemsklubb i NEKF kan ikke 

selvstendig bringe saker etter NKKs lover Kap. 7 til NKK for behandling. 

 

 

Kap. 3 Organisasjon 

 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 

teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 

klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 

stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 

kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming 

inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater 

som ikke er valgbare skal forkastes. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens æresmedlemmer og medlemmer som har betalt kontingenten for det året 

årsmøtet behandler og som har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har 

betalt grunnkontingent til NKK, har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter 

som har talerett, men ikke stemmerett.  
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

§3-3 Innkalling       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, SMS, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

- Budsjett for neste år  

- Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på 

kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

  

§3-4 Årsmøtets oppgaver 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 

Godkjenning av innkalling.  
Godkjenning av sakliste. 
Valg av møteleder. 
  

Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:  

a) Ta opp fortegnelse over stemmeberettigede medlemmer, samt å gi observatører rett til å 

være til stede. 

b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle og godkjenne årsberetning. 

d) Behandle og godkjenne revidert regnskap med.  

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

h) Velge: 

Leder for 1 år  

Nestleder for 2 år  

3 styremedlemmer for 2 år  

2 varamedlemmer for 1 år  
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Elghundklubb 

Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner 

revisjonsfirma 

Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og 
rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som 
leder. Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.  
 
Representanter til RS i NEKF. 
  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 

Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 

tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.  

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 

frem for årsmøtet til valg. 

 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene for-

langer det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 

saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om 

ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 

under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 

valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 

 

Kap. 4 Styret 

 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
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Oslo-områdets 

Elghundklubb 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 

fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved 

stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 

tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved leder eller nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært 

årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  

 

§4-3 Styrets oppgaver er å  

lede klubben mellom årsmøtene  

avholde årsmøte  

drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKF’s lover og 

regler 

styret er forpliktet til å følge NKK’s til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all 

saksbehandling. 

formidle medlemmenes kontakt med NEKF’s styre og andre organer.  

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer 

Styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer 

som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller 

dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. 

Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av 

forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold 

til NKKs lover kap.7.   

søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber 

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret  

innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning 
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Elghundklubb 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

 

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 

verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.  

 

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning 

til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 

regnskapsførsel. 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

 

 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 

og endringer av disse må sendes NEKF’s Forbundsstyre for godkjennelse, men trer i kraft på 

det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jf NKK’s lover § 6-1. 

 

  

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 

trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
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Elghundklubb 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

  

For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKK’s saksbehandlingsregler 


