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Oslo-Områdets Elghundklubb 

Årsmøte 2021 

 

Bjørkesalen,Aalgaard. 

Bingenveien 1, 1923 Sørum. 

Torsdag 18. Februar kl 19.00. 
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Saksliste til Årsmøtet 2021 

Til behandling foreligger: 

1. Godkjenning av innkallingen. 

2. Godkjenning av sakslisten. 

3. Valg av årsmøtedirigent. 

4. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen. 

5. Valg av protokollfører. 

6. Valg av tellekorps. 

7. Styrets årsberetning, herunder: 

- Beretning fra bandhundkomiteen  

- Beretning fra sporprøver. 

- Beretning fra utstillingskomiteen 

-Beretning fra løshundkomiteen. 

8. Styrets årsregnskap og revisorrapport. 

9. Innkommende saker og saker til RS 
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10. Valg.(Valgkomiteens innstilling) 

Leder                                  Ole Anders Stenby                               Gjenvalg for 1 år 

Nestleder                            Rune Pettersen                                      Ikke på valg 

Styremedlem                      Kari Mikkelrud                                      Ikke på valg 

Styremedlem                      Sandra Henriksen                                  Ikke på valg 

Styremedlem                      Roar Bognerud                                      Gjenvalg 2 år 

Styremedlem                      Gry-Heidi Ruud-Wethal                        Ny for 2 år 

Varamedlem                       Joar Lund                                               Ny for 1 år   

______________________________________________________________________________ 

Revisor                                Carl H. Breen                                        Gjenvalg for 1 år 

Revisor                                Rune Ørbeck                                         Gjenvalg for 1 år 

_______________________________________________________________________________ 

Formann valgkomité           Jo Henning Stenby                                 Ikke på valg  

Medlem valgkomité           Andreas Skaarer                                      Ikke på valg  

Medlem valgkomité           Bendick Kristiansen                                   Ny for 3 år 

 

12. Representanter til årets Representantskapsmøte 2021.  
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7. Styrets årsberetning for 2020. 

Styret har i beretningsåret bestått av 

Leder: Ole Anders Stenby 

Nestleder: Rune Pettersen 

Kasserer: Kari Mikkelrud 

Sekretær: Endre A. Stakkerud / Sandra Henriksen 

Styremedlem: Roar Bognerud 

Styremedlem: Bendick Kristiansen 

Varamedlem:  

-Etter årets RS ble Endre valgt inn som forbundsleder. Dette førte til at Sandra rykket opp fra 

styremedlem til sekretær. Samt Bendick  fra vara til styremedlem. 

 

Det er i beretningsåret avholdt 9 styremøter i tillegg til at styrets medlemmer har hatt mye 

kontakt gjennom epost og telefon. 

Årets første aktivitet var Vårutstillingen som også i år ble arrangert på Årnes Ridesenter med 

92 påmeldte hunder, som er en fin økning fra året før. Utstillingens dommere var Nils-Erik 

Haagenrud og  Elin Normannseth. 

Det har vært god aktivitet i klubben til tross for covid-19. Den tradisjonsrike 

Nordmarksprøven måtte dessverre avlyses på grunn av covid-19, det samme med Bre-com 

prøven.  

Unghundprøven ble avholdt mandag 14. og tirsdag 15. september med 11 deltakere og 

Damemesterskapet onsdag 16. med også 11 ekvipasjer. 

Selv om løshund aktiviteten er den klart største i klubben har vi også et tilbud for våre 

bandhund-entusiaster og tilbyr også prøver for bandhunder.  
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Siden 2005 har klubbene Follo & Østfold Elghundklubb og Oslo-områdets Elghundklubb 

avholdt klubbkamp for bandhund. Fra 2017 kom også Bergslagen Älghundklubb med i dette 

samarbeidet. På grunn av Covid-19 ble dette avlyst.  

Det ble planlagt medlemskveld 02.04.20 denne ble avlyst som følge av pandemien. Deretter 

ble det arrangert medlemskveld 25.06.20 med utdeling av premier for jaktprøvene og 

championatskjold til hundeeiere for sesongen 2020. Det ble utgitt 21 championatskjold og 33 

medlemmer møtte opp. 

Klubben har arrangert 3 kvelder med ringtrening på Innlandets hundesenter på Slogum i 

Skedsmo, med Ellen Krogstad og Nils Rønaas som instruktører. 

Oslo-områdets Elghundklubb hadde ved årets utgang 403 betalende medlemmer, dette var en 

pen økning. 

Informasjonsarbeidet gjennom året er i hovedsak foretatt gjennom elektroniske medier som 

klubbens hjemmeside og på Facebook. Det er i tillegg sendt inn flere artikler til Norske 

Elghundklubbers medlemsblad «Elghunden» med omtale av klubbens aktiviteter.  
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Bandhund komitéens årsberetning 2021. 

Det er ikke avhold fysiske møter i Bandhundgruppa dette året, grunnet Covid-19 restriksjoner 

Klubbkamp i Østfold ble avlyst grunnet Covid-19 restriksjoner. 

6 påmeldt til Separat 1 dags bandhundprøve, ingen på 2 dagers. 

Bandhundgruppa består av 5 dommere der 4 er aktive. 

Ellen Krogstad. 

Nils Sverre Rønaas, 

Frank Brenn. 

Terje Rybråten  

Torbjørn Seim 

 

Årsberetning Sporprøver  

Det har vært 67 påmeldt sporprøver dette året, 63 prøver gjennomført, fordelt på: 

Blodspor: 31 gått, 29 godkjent 

Ferskspor: 32 gått, 31 godkjent 

Elgspor 2x30 min: 5 gått, 5x 2 premie 

11 dommere har dømt sporprøvene dette året. 

Blaker 13.01.2021 

 Ellen Krogstad 
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Årsmelding Utstillingskomiteen 2020 

Utstillingskomiteen besto dette året av: 

Leder: Tony H Kvåle 

Medlemmer: 

-Tom Ingar Johansen 

-Rune Pettersen 

- Øyvind Breen 

-Kenneth Granholt 

-Lars Erik Jensen 

Komiteen har avholdt en rekke møter gjennom årene 2019/2020, samt hadde 

løpende kontakt over telefon, gjennom Messenger og på mail. 

 

Saker:  

Det ble jobbet med innkjøp av nye premier og rosetter, der valget falt på 

pokaler fra Rola AS. Disse ble svært godt tatt imot av utstillerne på Årnes 

utstillingen 2020. 

Dato for utstillingen og lokasjon var allerede fikset og avtalt av Rune Pettersen. 

Ringtrening ble avtalt, og dette ble gjennomført av Ellen Merete Krogstad og 

Nils Rønaas på Skedsmokorset. Det var meget godt fremmøte, noe som var 

gledelig og se. 
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Sponsorgaver ble ordnet av Kenneth Granholt og Nils Rønaas, og disse var gitt av: 

• Tracker Hundepeilere V/ Rune viken 

• Akershus Traktor 

• Brunst.no 

• Jaktia 

• Norhunt 

• Kiwi 

• Haresjøen`s Kennel V/ Nils Rønaas 

• Royal Canin 

• Svenska Jämthundklubben 

• Vårutslillingen Årnes 2020 

 

Tradisjon tro arrangerte Oslo-områdets Elghundklubb (OOEHK) sin årlige 

Vårutstilling første lørdagen i mars, som i år falt på lørdag 7. Som klubben har gjort igjennom 

de siste årene valget OOEHK også i år å legge denne utstillingen til Nes Ridehall på Årnes. 

Til årets utstilling var det påmeldt 97 hunder av 8 forskjellige raser. Dette var en økning i 

forhold til fjorårets utstilling. Som i fjor var også i år Norsk Elghund grå den største rasen 

med 50 påmeldte hunder. Det samme var Jämthund som  den nest største rasen med 34 

påmeldte. Til å dømme hundene under årets utstilling hadde klubben fått tak i Nils-Erik 

Haagenrud og Elin Normannseth. Nils-Erik Haagenrud dømte alle de voksne hundene og 

unghund klassen. Elin Normannseth hadde tatt på seg ansvaret med å dømme alle hundene i 

junior- og valpeklassen. Utstillingen ble gjennomført på en god måte, og det virket som 

dommere, utstillere og klubben var fornøyde. 

• BIS 1 ble Norsk Elghund Grå, N UCH NJ(L)LCH Bergplassen`s Storm 

NO36932/17 eid av Kenneth Granholdt. 

• BIS 2 ble Jämthund Haresjøen`s Rajo NO49469/18 til Tom Ingar Johansen 
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• BIS 3 ble Finsk Spets, NORD UCH NV-18 Aufgeweckt Elegia FI31231/16 til 

Renate Sørensen, Eidsvoll. 

 

Tony Kvåle har for 2021 sesongen takket for seg, og Rune Pettersen tar igjen 

over som utstillingsleder. 

 

MVH 

Utstillingskomiteen. 
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Årsmelding fra Løshund-komiteen 2020 

Løshund-komiteen har i 2020 bestått av  

Leder: Ole Anders Stenby  

-Roar Bognerud 

-Bjørn Breen  

-Harald Svendsen  

-Rune Pettersen 

-Bendick Kristiansen 

 

Rune Pettersen er leder av den nye Bre-com prøven vi dessverre ikke kunne gjennomføre på 

grunn av covid-19 restriksjonene. Bjørn Breen er i tillegg leder av Nordmarksprøven. Han er 

også ansvarlig for dommerutdanningen og det er 3 nye løshunddommere som har fått sin 

autorisasjon i året vi har lagt bak oss. Klubben disponerer i 2020 til sammen 44 

løshunddommere og det er ytterligere 3 ny-utdannede dommere. 

Løshund-komiteen arrangerte dommersamling i forkant av prøvesesongen der kursdeltakerne 

fikk en gjennomgang 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. Veldig mange av prøvene ble gjennomført 

med utgangspunkt i klubbhytta på Tømte i Blaker. Dette er et fint samlingspunkt for å 

gjennomføre jaktprøver. Når vi har denne tilgangen til et slikt samlingsted er det viktig for 

klubbens ledelse at prøvene blir gjennomført på en ryddig og fin måte.  

Fasiten når årets prøvesesong for jaktprøver er avsluttet er at det har blitt gjennomførte mange 

prøver. Når elgjakta er i gang setter jo det alltid en stopper for prøveaktivitet. Likevel ble det 

høsten 2020 til sammen avviklet 260 prøvedager for løshund.  
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Siden klubben disponerer gode prøveområder som er snøfattige er det stor pågang fra 

medlemmer i våre naboklubber om å gå jaktprøver i våre terreng. Det er da veldig hyggelig at 

klubben kan bistå våre kollegaer fra andre områder med å få prøvd sine hunder på 

løshundprøve. For å få dette til er vi avhengig av at våre egne prøvedommere stiller opp dag 

etter dag. I tillegg har vi også hatt stor hjelp av løshunddommere fra noen av de andre 

klubbene. Takk skal dere ha alle sammen. Dette er svært viktig arbeid for å kunne drive et 

aktivt avlsarbeid på vår elghunder. 

Også i år har Oslo-områdets Elghundklubb hatt prøveområder som er plaget med ulv,dette  

har ført til at det nok i noen uker er blitt gått mange prøver i enkelte områder som er ulvefrie. 

Selv om klubbens ledelse er svært opptatt av at vi skal holde prøvene i ulvefrie områder så er 

dette nesten ikke mulig å garanterelenger da ulveproblemet stadig griper om seg også i våre 

prøveområder. Det er svært trist at de områdene som er tilgjengelig til å bruke som 

prøveområder for løshundprøver stadig blir mindre for hvert år som går.  
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Gjennomgangstonen er at klubben høster svært mye ros for å ta løshundarbeidet på alvor og 

tilby mange hundeeiere å prøve sine hunder på jaktprøve. For å gjennomføre mange prøver er 

vi helt avhengig av at vi har et stort omfang av prøvedommere og oppfordrer vår medlemmer 

til å gjennomføre opplæring og la seg autorisere som prøvedommere. Dette er meningsfylt 

arbeid for alle oss som er interessert i arbeid med elghunder og elgjakt. 

Mvh. 

Løshundkomiteen. 
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               8.Styrets årsregnskap og revisorrapport OOEHK. 

   

 

 
 
 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

   
         1500 Kundefordringer 

    
4 000,00 

   1579 Andre Fordringer 
 

52 028,00 
 

51 433,00 
 

26 240,00 
   1900 Kontanter 

 
2 500,00 

 
2 691,00 

 
2 691,00 

   1920 Plasseringskonto 
 

384 830,20 
 

387 686,38 
 

340 191,35 
   1921 Klubbkonto 

 
46 905,19 

 
147 327,29 

 
147 901,50 

   1922 Nordmarkaprøven 
 

36 378,08 
 

35 787,97 
 

38 196,25 
   1923 Sporprøver 

 
217,00 

 
1 843,30 

 
0,00 

   1924 Separatprøver 
 

456,00 
 

444,63 
 

0,00 
   1925 Driftskonto 

 
79 127,49 

 
29 146,80 

 
110 362,73 

   1926 Bandhund 
 

408,61 
 

409,02 
 

0,00 
   1927 Vårutstilling 

 
94,09 

 
94,18 

 
0,00 

   1940 Paypal 
 

480,20 
 

4 253,60 
 

19 455,80 
   2050 Annen EK 

 
-560 687,54 

 
-590 473,11 

 
-590 473,11 

   2990 Kortsiktig gjeld 
 

-12 952,25 
 

-26 200,00 
 

-14 100,00 
   

         3210 Medlemskontingent 
 

-95 098,00 
 

-96 397,00 
 

-103 326,00 
   3211 Vårutstilling 

 
-19 820,00 

 
-41 375,00 

 
-32 487,00 

   3214 Separatprøver 
 

-75 300,00 
 

-91 118,00 
 

-136 638,00 
   3215 Nordmarkaprøven 

 
-31 200,00 

 
-32 600,00 

 
0,00 

   3216 Sporprøver 
 

-19 000,00 
 

-30 200,00 
 

-1 800,00 
   

3218 Diverse inntekter 
 

-28 914,00 
 

-7 647,00 
 

-16 500,00 
(premier, dame- 
ungdomsprøve) 

  3220 Bandhundprøver 
 

-2 400,00 
 

-3 400,00 
 

-9 273,00 
   

3400 
Grasrotandel og 
Gjensidige 

 
-26 616,13 

 
-6 784,16 

 
-7 196,05 

   3910 Kursinntekter 
 

-21 600,00 
           Sum inntekter 

  
-319 948,13 

 
-309 521,16 

 
-307 220,05 

   

         4010 Elghund 
 

39 825,00 
 

34 370,00 
 

34 457,00 
   4100 Innkjøp elgfigurer 

    
40 000,00 

   

4300 
Klubbjakker 
dommere 

 
60 900,00 

 
13 413,00 

    6300 Leie lokaler 
 

3 050,00 
 

3 050,00 
 

11 050,00 
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OBS! Revisorrapport er ikke ferdigstillt. Klar til 10.februar. Ettersendes,      

legges ut på hjemmeside og på bordet på årsmøtet. 

 

6705 Honorar regnskap 
 

8 000,00 
 

8 000,00 
 

10 000,00 
   

6720 
Godtgj. 
dommere/skrivere 

 
4 308,00 

 
28 031,00 

 
22 030,00 

   6800 Kontorekvisita 
 

1 466,00 
 

1 577,00 
 

2 590,00 
   6810 Datakostn 

 
14 367,75 

 
10 350,00 

 
2 100,00 

   6820 Trykksaker 
 

1 681,25 
 

4 095,25 
 

3 570,00 
   6830 Premier 

 
23 809,90 

 
15 758,48 

    6860 Møteutgifter 
 

36 934,43 
 

35 481,20 
 

37 935,78 
   6900 Telefon 

 
6 000,00 

 
6 000,00 

 
3 000,00 

   6940 Porto 
   

2 046,00 
 

1 296,00 
   7140 Reiseutg. RS 

 
5 465,00 

 
12 742,00 

 
4 654,00 

   7150 Andre reiseutgifter 
   

746,52 
 

13 566,00 
   

7320 
Klubbkamp 
bandhund 

 
1 363,00 

  
1 610,00 

   

7331 
Premier 
Nordmarksprøven 

 
35 558,15 

 
50 229,00 

    7338 Vårutstillingen 
 

8 255,56 
 

4 526,90 
 

9 410,85 
   7350 Påmeldingsavgifter 

 
11 500,00 

 
12 000,00 

 
12 000,00 

   

8360 
Konstnader ifbm 
kurs 

 
1 723,90 

     7390 Annonser 
 

5 000,00 
 

5 000,00 
 

8 000,00 
   

7420 
Fradragsber 
premier 

 
3 469,70 

 
2 010,00 

 
37 361,00 

   7451 Avgift NKK 
 

13 736,00 
 

12 271,00 
 

9 208,00 
   7500 Forsikring 

 
2 365,00 

 
2 485,00 

 
2 916,00 

   8040 Renteinntekter 
 

-2 311,28 
 

-3 366,85 
 

-2 090,84 
   8160 Omkostn. Paypal 

 
2 950,20 

 
3 576,60 

    8170 Gebyrer bank 
 

746,00 
 

688,00 
 

2 103,78 
        Sum kostnader 

  
290 163,56 

 
265 080,10 

 
266 767,57 

   

              Resultat 
  

-29 784,57 
 

-44 441,06 
 

-40 452,48 
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9. Innkommende saker og saker til RS 

SAK1: 

Fra Kjell Petter Pettersen 

Tumyrvn.2, 1482 Nittedal.  

97747654 

 

Til  

Styret i Oslo-Områdets Elghundklubb. 

Sak: KONTIGENTEN TIL NORSK KENNEL KLUBB. 

Først vil jeg få ønske dere et godt nytt år. Gratulerer med vel gjennomførte prøver for 

unghunder og damer. Dere er idérike og entusiastiske. Trist at ikke Nordmarka ble brukt som 

en del av klubbens separate todagers-prøver. 

Saken jeg vil ta opp gjelder våre enkeltmedlemmers kontingent til NKK. Den var for 2020 

kr.230,-. Jeg kan huske den var kr. 70,- like før vi gikk inn i den digitale tidsalder. Den ble 

tidligere betalt via vårt forbund. Ble ofte en stor sak på RS hvis den skulle økes med en 10er. 

Vi følte at vi hadde lite igjen for denne påtvungne kontingenten. I tillegg har vi jo alltid betalt 

aktivitetsavgifter og registrerings-avgifter for valper osv. Bladet Hundesport har dessuten 

sjelden noe stoff som er interessant for elghund-folk/jakthund-folk. Nå vil NKK-leder Jan 

Helge Nordby øke denne kontingenten betydelig opp fra de 230. Les hans leder i Hundesport 

nr.4. 2020. 

Total-kontingenten for NEKF/NKK var i 2020 kr.719,-. Det begynner og bli mye. Vi skal være 

klar over at medlemskapet i NJFF for 2020 var kr. 669,-(for oss som er pensjonister) med et 

langt mer interessant tidsskrift enn Hundesport. Dessuten har du de samme rettigheter til å 

delta på utstillinger og jaktprøver som et medlem av elghunklubben. Jamfør samarbeids-

avtalen mellom NEFK og NKK.  
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Jeg har undersøkt med et par av våre medlemmer som er medlem av Svensk Elghundklubb og 

Finsk Jemt- og Gråhundklubb. Hos svenskene betalte de for 2020 kr.300,- for 5 hefter og 

årbok. 

NKK framstår som en topptung organisasjon til tross for at vi er i data-alderen. De har store 

utgifter til lønninger og Oslo-kontorer. Deres aktiviteter er i hovedsak uinteressante for oss 

jegere selv om jakthund-forbundene utgjør 50% av NKKs medlemmer. 

Det bør være en sak på klubbens årsmøte angående Nordbys forsøk på kontingent-hopp. Jeg 

har snakket med Endre Stakkerud. Han er på saken og har bla.a. snakket med Harehund-

forbundet. Han trenger støtte i form av årsmøte-vedtak i klubbene, -etter min mening. 

Vennlig hilsen Kjell Petter Pettersen 

Jeg er ikke i data-alderen. Håper og få en skriftlig innkalling til årsmøtet. Har skrevet 

minneord for Gunnar LH til Elghunden. 
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SAK 2: 

Hei! 

Er litt usikker på om områdeklubben er rette mottaker, men tenker at kanskje områdeklubben 

kan fremme sak til RS: 

Rasen vestsibirsk laika har som krav til/ for å bli utstillingschampion at den først er 

jaktchampion. Når det pr dato kun er en hund av den rasen som har klart 1. premie på 

todagers løshundprøve noen sinne, synes dette kravet å være litt i overkant uoppnåelig.  

Fra avlsråd er kravet for godkjent/ anbefalt parring en premiering på utstilling, og minst 3. 

premie på elg løshundprøve, alternativt 3. premie villsvin fra Sverige eller 3. på skogsfugl 

(treskjeller). 

I Finland har de en mer pragmatisk tilnærming til krav for utstillingschampionat for rasen, 

på tross av at det der i gjennom tidene faktisk har blitt ført frem et begrenset antall individer 

til jaktchampionat. Der har de som kjent heller ikke kravet om 1. premie på to-dager 

løshundprøve for å oppnå jaktchampionat. 

Kanskje kunne OOEHK fremme forslag om et noe mer realistisk krav for å kunne tildele 

utstillingschampionat for en vestsibirsk laika dersom hunden har oppnådd 3 x Cert? 

Med vennlig hilsen 

Trond Trovåg 
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SAK 3: RS-Saker 2021 fra Forbundsstyret 

 

1. Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund 

-Gjennom praksis har det blitt avdekket noen lovregler som 

ikke er hensiktsmessig og noen er sågar motstridende til hverandre. Dette ble i 

hovedsak oppdaget under behandlingen av avlysningen i Representantskapsmøtet (RS) 

som var berammet til 24. april 2020. 

2. Revidering bandhundregler 

FS forslag til vedtak: 

 -Gjeldende jaktprøveregler for bandhund brukes ut prøvesesongen 2021 

- Nærværende forslag til jaktprøveregler for bandhund vedtas som gjeldende for 

Norske Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning. 

-Regelverket skal være gjeldende fra 1. juli 2022 til 30.06.2027 

 

Bandhund komiteen har styrt prosessen vedr. revideringen. 

Endringer er foretatt med bakgrunn i innspill etter 2 høringsrunder ute blant 

områdeklubbene, samt etter innspill fra komiteens medlemmer. 

Endrings forslagene er enstemmig vedtatt i bandhund komiteen. 

Det foreslås at reglene låses i 5 år, og gjøres gjeldende fra og med 01.07.2022. 

Det Svenske ledhundmiljøet er orientert i saken og ønsker å tilpasse sine regler så nært 

opptil våre som mulig. 

 

3.  Jaktprøveregler for løshund 

FS forslag til vedtak: 

 Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021. 

Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for Norske 

Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.Regelverket skal være 

gjeldende fra 1. august 2022 til 31.juli 2027 
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Gjeldende jaktprøveregler er i utgangspunktet gyldig kun ut 2020. Med utgangspunkt i 

bredt Nordisk samarbeid og ønske om å samkjøre regelverk,og da også 

evalueringstidspunkt, må gjeldende regelverk forlenges ut prøvesesongen 2021. RS 

2021 må vedta nytt regelverk, og dette skal tas i bruk i prøvesesongen fra høsten 2022. 

Dette vil da være i rute med alle de Nordiske landene. Det foreslås da at regelverket 

låses for 5 år. Både Sverige, Finland og Norge har i hele 2020 foretatt evaluering av 

gjeldende regelverk. I Norge er det løshund-komiteen som har styrt prosessen. Det er 

foretatt 2 høringsrunder hos områdeklubbene, og komiteen har også vært representert i 

en Nordisk arbeidsgruppe som har samkjørt prosessen. 

 

4. Endringer i krav for avlshunder for NEG  

FS forslag til vedtak: 

 RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt for avkom etter 

hanner av Norsk Elghund Grå med mer enn 80 avkom i Norge. Om et oppdatert 

faktagrunnlag viser behovet for ytterligere reduksjon i antall avkom vil Norske 

Elghundklubbers Forbund søke Norsk Kennelklubb om ytterligere reduksjon i 

maksimaltallet, begrenset nedad til 60 valper. Forbundsstyret støtter avlsutvalget for 

Norsk Elghund Grå om å jobbe mot at vi får et felles mål for avlsarbeidet i Norden og 

at dette også innbefatter en øvre begrensning av antall registrerte valper totalt per 

avlshund, for å unngå matadoravl. 

 

5. Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til championatregler 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. 
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GRUPPE 5 – SPISSHUNDER 

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, 

svensk hvit elghund: 

LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 

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

forskjellige dommere. Minst to 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 1stk. samla jaktprøve. Prøven må være gjennomført før 23. desember. To 

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

Norge, Sverige eller Finland. 

 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH: 

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

fire forskjellige dommere. Minst to av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 

samla prøve. Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i 

Norge, Sverige eller Finland. 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 

det oppnås 1. premie på 1stk samla jaktprøve. 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i 

Norge, Sverige eller Finland. 

 

6. «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT» 

FS forslag til vedtak: 

 Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – Jakt, uten innstilling til 

vedtak for RS 2021. 
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 Aust- Agder Elghundklubb fremmet følgende forslag til vedtak på RS 2015 under sak 

11.9.15: «Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøver ønsker 

AAEHK at Forbundsstyret utarbeider et forslag til et «UNGHUNDCHAMPIONAT – 

JAKT». Alternativt kan andre tiltak som kan gi tilsvarende effekt vurderes. 

AAEHK mener at et slikt tiltak kan ha positiv effekt ved at snittalderes på aktuelle 

avlshunder kan/vil gå ned. Dette vil gi en positiv innvirkning på 

generasjonsintervallene og som igjen vil gi raskere fremgang inne vår hundeavl. 

 

Reglene for et unghundchampionat kan være: To ganger 1. premie på jaktprøve (løs 

eller band) i Norge under to forskjellige dommere før hunden fyller 24 måneder. 

En gang Good på utstilling etter fylte 9 måneder under dommer i Norge, Sverige 

eller Finland. 

 Championatreglene kan gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2022 

 

7. VALG 

Valg 2021 
  

   

   Forbundsstyret (Leder) 

1 år Endre Stakkerud, O-OEHK På Valg                                Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Forbundsstyret (Nestleder) 

2 år Arve Olav Sæter, STEHK På Valg                                Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Forbundsstyret (Medl.) 
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2 år Camilla Hartz Repshus, HEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Leif Einar Olsen, JFEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Eivind Haugseth, ØEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

 
   Valgt 

 

   
Forbundsstyret (1. vara.) 

1 år Jon Erling Skåtan VAEHK På Valg                                Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Forbundsstyret (2 vara.) 

1 år Solvar Norheim, TEHK På valg                Trakk seg 04.10.2020 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
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Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Ole Arthur Løite, AAEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Johan Stokkeland, FØEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 1 år) Valgt 
2019 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

 
    

 
    

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Øystein Lindteigen,  BEHK På Valg (valgt 2018)Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 

1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

       Valgt   

   
Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 

1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg                                Tar gjenvaig 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   
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        Valgt   

   
Valgkomiteen 

3 år Bjørn Grue, ØEHK På valg                  Kan ikke gjenvelges 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
3 år Cato Flatner, HEHK Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 2019 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
3 år Anders Nyhus, BEHK Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 2020 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

      

1 år (varam.) Anita Lie, HOEHK På valg                       Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Revisor 

1 år Carsten Bakke På valg  

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

 
1 år Nils P Hagen På Valg                                Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
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  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
RS-Ordfører 

1 år Ivar Horringmo, TEHK På valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   
Rs- Viseordfører 

1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   

      

Representanter 
til RS NKK 2019 

Valgkomitéens innstilling: 
 

     Valgt   

FS får myndighet til å utpeke delegater til RS NKK 2021 

Styrets honorar 2021 

2021: Leder: kr. 10 000.- 
 

2021: Nestleder: kr. 5000,-   

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2020 med 

utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer 
av 

forbundsstyret. 
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Avlsgranskning gråhund i regi av NEKF. 

Den 19.juni.2020 arrangerte avelsutvalget for NEG avlsgranskning for gråhund på Eidsvoll 

Bygdetun. 

AU NEG tok ut 20 hannhunder som de så på som spennende med tanke på fremtidig avl. 

Avlsutvalget hadde foretatt en prioritering ift. Genetiske variasjon og på jaktprøve resultater. 

Granskingen blir gjennomført som en noe utvidet eksteriør bedømmelse. Dommere for dagen 

var Marianne Holmli og Nils-Erik Haagenrud. Flere bidrog til at granskingen gikk fint tross 

30 grader i skyggen. 
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Ny forbundsleder. 

En sikkelig glad-nyhet er at den nye forbundslederen, er vår egen Endre Stakkerud! 

Under årets utsatte representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbund 5. september 

ble sekretær i Oslo-områdets Elghundklubb Endre Stakkerud valg som ny forbundsleder. Han 

gikk da ut av styret i klubben og vil bruke all sin tid på arbeidet i NEKF. OOEHK er fornøyd 

med at en av våre egne medlemmer ble enstemmig valgt til å bekle dette viktige vervet innen 

elghundavlen i Norge. Etter en noe turbulent tid i forbundet håper styret i OOEHK at det blir 

arbeidsro slik at fokus og energi blir brukt til å fremme elghundrasene våre. Styret i OOEHK 

ønsker Endre lykke til i arbeidet. 
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