
 
 

 

ÅRSMØTE 2020 
 

Oslo-områdets Elghundklubb`s ordinært årsmøte på Bjørkesalen 
Bingenveien 1, 1923 Sørum. 

 
Torsdag 27. Februar kl. 19.00. 

 

 

Til behandling foreligger: 
 

1. Godkjenning av innkalling. 
Det ble informert om at utsendelsen av årsmøteinnkallingen per post var noe sent 
utsendt, men at all innkalling og informasjon sendt via elektroniske medier (epost, 
Facebook og hjemmesiden) var sendt ut i god tid før gjeldende frister i vedtektene. 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
 
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 
2. Godkjennelse av sakslisten. 

 
Vedtak. Enstemmig godkjent. 

 
3. Valg av tellekorps. 

 
Vedtak: Lars Erik Jensen, Torgeir Sletvold og Marius Kristiansen ble enstemmig valgt. 

 
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra årsmøtet. 

 
Vedtak: Kjell Petter Pettersen og Torgeir Sletvold ble enstemmig valgt.  

  
5. Valg av protokollfører. 

 
Vedtak: Endre A. Stakkerud ble enstemmig valgt. 

 
6. Valg av årsmøtedirigent. 

 
Vedtak: Ole Anders Stenby ble enstemmig valgt. 

 
7. Gjennomgang av årsberetningene. 

 
Følgende årsberetninger ble gjennomgått: 
 



 
 

 
Styrtes årsberetning: 
v/Ole Anders Stenby. 
 
Under gjennomgang og ordskifte etter fremleggelse av styrets årsberetning ble det 
tatt opp blant annet disse sakene. 
 
Forsikring av hunder under jaktprøver. Dette var sjekket ut tidligere og det var den 
gang mulig å forsikre hundene under jaktprøven til en rimelig pris. 
 
Ettersøkshunder i NKK sine registre viser at av de ca. 13 000 hunden som var 
godkjent for ettersøk var ca. 8 000 av elghundrasene.  

 
Utstillingskomiteen: 
v/Rune Pettersen 
 
Bandhundkomiteen: 
v/Rune Pettersen 

 
Løshundkomiteen: 
v/Ole Anders Stenby 

 
Sporprøvekomiteen: 
v/Roar Bognerud 

  
 Nordmarkaprøven: 
 v/ Bjørn Breen 
 

Styret fikk honnør fra årsmøtet for den store aktiviteten som var gjennomført i løpet 
av året. Spesielt det viktige arbeidet som klubben nedla gjennom en stor aktivitet 
med jaktprøver. 

  
 Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
 

8. Styrets årsregnskap med balanse og revisors rapport.  
 

Kassere Torbjørn Seim gjennomgikk det fremlagte Årsregnskapet for klubben. 
Regnskapet ble gjort opp med et overskudd kr. 44 444,- mot kr 29 785,- for 2018. 
Klubben egenkapital er kr. 634 917,- mot kr 590 473,- for 2018. 
 
Regnskapet var revidert og anbefalt godkjent av klubbens revisorer. 

  
 Vedtak: Det reviderte regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 



 
 

 
 

9. Saker til RS fra NEKF.      
  
 9.1 Aninova, avlsindeks beregning 

 

Oslo-områdets Elghundklubb ønsker at Aninova tas i bruk som et avlsprogram til rasene 

Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund.  

 

Vedtak: Norske Elghundklubbers Forbund igangsetter arbeidet med hensyn på å 

implementere Aninova-avlsprogram som et verktøy for elghundavlen, førts og fremst på de 

norske rasene og Jämthund. 

 

9.1 Endrede regler for Utstillingschampionat. 
 

Østerdalen Elghundklubb fremmet under sak 11.10.16 på RS 2016 forslag om endring av 

reglene for Utstillingschampionat. Forslaget ble fulgt opp av representantene og NEKF vedtok 

på RS 2016 mot 1 stemme om å søke Norsk Kennel Klubb om å implementere en endring for 

NUCH slik at Norsk Utstillingschampionat oppnås ved tre ganger CK for våre raser, gruppe 5 

jagende spisshunder. Vedtaket ble forkastet ved behandling på Norsk Kennel Klubb RS 2016. 

 

Forslaget er så godt forankret innen Norske Elghundklubbers Forbund at det nå bør tas opp 

på nytt.  

 

Forslag til vedtak (likelydende med Sak 11.10.16): RS vedtar å søke NKK om å implementere 

følgende endinger som grunnlag for tittelen NUCH. For raser med tilleggskrav for oppnåelse 

av Norsk Utstillingschampionat kan raseklubb/forbund besluttet at følgende krav gjelder: 

 

A. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til: 

Tre ganger championatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige 

dommere. Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 mnd. eller senere. 

 

B. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk 

Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås 

før fylte 24 mnd. må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd. 

eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen. 

 

Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH iht. punkt a) 

og b) over. 

 

 

 



 
 

 

9.3 Generaldebatt på RS etter årsmelding og regnskap til Norske Elghundklubbers 
Forbund 

  
Dagen drøftelser under RS for Norske Elghundklubbers Forbund blir hver enkelt sak 
behandlet hver for seg uten at det er åpnet for en generell drøftelse av hele 
forbundets virksomhet. Dette mener Oslo-områdets Elghunklubb er en praksis som 
gjør at behandlingen blir fragmentert og ikke gir rom for en helhetlig debatt. OEHK 
foreslår derfor at det under RS drøftingene åpnes for en generaldebatt på 
virksomheten etter at styret har lagt frem sin årsmelding og regnskapsrapport. 
 
Vedtak: Det innføres en programpost for generaldebatt på de ordinære RS møtene i 
NEHK etter at styret har fremlagt sin årsmelding og årsregnskap. 

  
 9.4 Nasjonal Unghundprøve: (innkommet sak) 

Det var ikke utsendt saksfremlegg på denne saken. Denne saken ble fremmet som sak 
til RS fra Østerdal Elghundklubb, men ble avvist av Forbundsstyret og 
Representantskapet i NEHK i 2019. Oslo-områdets Elghundklubb som var en pioner 
på innføring av Unghundprøve ønsker at denne saken fremmes på nytt til årets RS. 
 
Vedtak: Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund bes om å sette i gang 
arbeidet med å utarbeide nødvendig regelverk og sørge for gjennomføring av en 
nasjonal prøve for unghunder. Alle klubber bør i løpet av september måned, alene 
eller i samarbeid med andre, arrangere en 1-dags samlet løshundprøve for hunder 
yngre enn 24 måneder for sine medlemmer. Beste hund fra hver klubb i de lokale 
prøvene, inviteres til deltagelse i en nasjonal 2-dags prøve samme år.  

  
 9.5 Utarbeidelse av jaktprøvestatistikk for elghund 

I sammenheng med avl vil det være av stor betydning å ha tilgang til statistikk for å 
følge med på rasenes utvikling for jaktprøveresultat. For flere av raser er dette ikke 
tilgjengelig i Norge. Spesielt gjelder dette våre nasjonale raser. Det er ønskelig at 
dette blir tatt tak i. OOEHK ber derfor om at NEHK tar et initiativ til at slik statistikk 
blir offentlig lett tilgengelig og så raskt som mulig etter at jaktprøver er gjennomført. 
 
Vedtak: RS ber Forbundsstyret ta initiativ til at det utarbeides statistikk for de enkelte 
elghundrasene med oppnådde resultater på jaktprøver (og eventuelt utstilling). 
Statistikken må lages slik at den viser hundenes tidlige jaktmodenhet og at dette tas 
hensyn til i en eventuell rangering av hunder. Spesielt viktig er dette for våre norske 
elghundraser NEG og NES men har like stor verdi for alle raser. Rasenes Avlsutvalg må 
ha et særlig ansvar i dette arbeidet. 

 
Under behandlingen av saker til RS fikk styret aksept for å kunne tilpasse/finjustere 
teksten i oversendelse av forlagene.  

 



 
 

11. Valg. 
 Valgkomiteens inn stilling ble lagt frem av Marius Kristiansen. 
 
 Leder    Ole Anders Stenby  Valgt for 1 år 
 Nestleder   Rune Pettersen  Valgt for 2 år (ny som NL.) 
 Styremedlem   Kari Mikkelrud  Valgt for 2 år (ny) 
 Styremedlem   Sandra Henriksen  Valgt for 2 år (ny) 
 Styremedlem   Roar Bognerud  Ikke på valg 
 Styremedlem   Endre Stakkerud  Ikke på valg 
 Varamedlem   Bendick Kristiansen  Valgt for 1 år 
 Revisor   Carl H. Breen   Valgt for 1 år 
 Revisor   Rune Ørbeck   Valgt for 1 år 
 Formann valgkomite’  Marius Kristiansen  Har 1 år igjen 
 Medlem valgkomite’  Jo Henning Stenby  Har 2 år igjen 
 Medlem valgkomite’  Andreas Skaarer  Valgt for 3 år (ny) 

   
 Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

12. Valg av 3 RS representanter. 
Delegater må velges ut fra kompetanse og saker som skal behandles på 
Representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbund. Styret sender delegatliste til 
FS. 

  
 Vedtak: Styret får fullmakt til å utpeke delegater til RS møtet 2020. 

 
13. Innkomne saker til Årsmøte. 
Det var til årsmøtet innkommet 2 saker til behandling på årsmøtet. Disse gjaldt saker 
som ønske oversendt og behandlet RS i NEHK. Sakene er derfor behandlet av årsmøtet 
under saker til RS (Sak 9.4 og 9.5) 

  
 Det var 30 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet. 
 
 Etter årsmøtet hadde Marte Wetten en interessant presentasjon av avlsprogrammet til 

Aninova AS. Dette programmet er utviklet for avl på små husdyrpopulasjoner og passer 
godt inn i hundeavlen. 

 
 

Sørum den 27. februar 2020. 
 
 
 
 

 Kjell Petter Pettersen     Torgeir Sletvold   


