
 
 

ÅRSMØTE 2021 

Oslo-områdets Elghundklubb`s årsmøte på Bjørkesalen 

Bingenveien 1 1923 Sørum. 

Torsdag 18.Februar kl 19.00 

___________________________________________________________________________ 

Oslo-områdets Elghundklubb avholdt sitt årsmøte i Bjørkesalen på Aalgaard i Sørum. Under 

årets årsmøte var det ca. 30 medlemmer som møtte frem og derigjennom bidrar til et aktivt 

klubbmiljø. 

Kjell Petter Pettersen fikk åpne årsmøte med minneord og gode historier om kjære Gunnar 

Haugen som dessverre har gått bort. En mann som gjorde mye for klubben. 

Ett minutts stillhet for de som har forlatt oss gjennom året. 

 

behandling foreligger: 

1. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

2. Godkjennelse av sakslisten. 

Vedtak. Enstemmig godkjent. 

3. Valg av tellekorps. 

Vedtak: Bjørn Breen og Henrik Hauer ble enstemmig valgt. 

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

Vedtak: Harald Bredesen og Harald Svendsen ble enstemmig valgt. 

5. Valg av protokollfører. 

Vedtak: Sandra Henriksen 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. 

Utstillings komitéen: 

v/Rune Pettersen 

Bandhund komitéen: 

v/Rune Pettersen 

Løshund komitéen: 

v/Ole Anders Stenby 

Bandhund komitéen: 

v/Ole Anders Stenby 

Blod og sporprøver: 

v/Ole Anders Stenby 

Vedtak: Årsberetningene ble enstemmig godkjent. 

 

Leder lufter forslag om å bruke penger på avlsprogrammet Aninova. Et avlsprogram som gir 

oss innsyn i alle hunder ti år tilbake i tid. Blant annet jaktprøve-resultater, utstillings 

resultater, helse og evt. arvbare sykdommer. Dette gjelder registrerte hunder. Aninova trenger 

å vite hva elghund-folket vil vite om hundene, hva vi ønsker kunne finne ut om hver enkelt 

hund i et slikt avlsprogram.  

Årsmøte lufter forslag om at klubben sender inn dette til forbundet og at OOEHK stiller seg 

positive til å bruke penger på prosjektet. Årsmøtet ønsker en oversikt og en bedre orientering 

over hva et slikt prosjekt vil koste, før vi bestemmer oss for hvor mye klubben ønsker bruke. 

Dette forutsetter selvsagt at andre klubber og forbundet stiller seg positive til det. 

Arbeidskomiteen i forbundet skal komme med et forslag i 2022  

Vedtak: Årsmøtet opplyser om at dette er en sak for RS. Det er ikke blitt lagt frem i 

årsmøtepapirene om Aninova, derfor legges saken død inntil videre. 



 
 

8. Styrets årsregnskap med balanse og revisors rapport. 

Kassere Kari Mikkelrud gjennomgikk det fremlagte Årsregnskapet for klubben. 

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd kr. 40 452,- mot kr 44 444,- for 2019. 

Klubben egenkapital er kr 686 036,- mot kr 634 917,- for 2019. 

Regnskapet var revidert og anbefalt godkjent av klubbens revisorer. 

Vedtak: Det reviderte regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

9. Innkommende saker og saker til RS. 

SAK 1: Kjell Petter Pettersen leser opp innkommende sak 1. Dette er en sak innsendt av Kjell 

Petter Pettersen.   

Saken gjelder våre enkeltmedlemmers kontingent til NKK. For 2020 var kontingenten 230,- 

Nå vil NKK leder Jan Helge Nordby øke kontingenten betydelig opp fra de 230,-.  Total 

kontingenten for NEKF/NKK var for 2020 kr 719,-. Medlemmene begynner synes dette er 

mye. Jakthund-forbundene utgjør 50 % av NKK`s medlemmer. Hos NKK får vi bladet 

«hundesport» som sjelden har noe stoff som er interessant for elghund-folket/jakthund-folket. 

I den svenske elghundklubben betalte de for 2020 kr 300,- for 5 hefter og årbok.  

Årsmøtet støtter innkommende sak og mener det er uhørt å betale så mye til kennelklubben i 

forhold til hva vi får. Elghund-folket betaler jo allerede mye gjennom påmeldingsavgifter etc. 

fra jaktprøver og utstillinger. 

Forslag til vedtak: 

Vi kan ikke godta en forhøyelse av kontingenten til NKK. Den utgjorde for 2020 kr.230,- Vi 

viser til Sverige og Finland hvor medlemmer av elghund-klubbene ikke har påtvunget 

medlemskap i de nasjonale kennel-klubbene. Vi gir FS vår fulle støtte i saken. Sendes til 

forbundet. 

 

 

 

 



 
 

SAK 2: Trond Trovåg går igjennom innkommende sak 2. Dette er en sak innsendt av Trond 

Trovåg. 

Rasen Vestsibirsk Laika har som krav til/for å bli utstillingschampion at den først er 

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

todagers løshund-prøve noen sinne, synes dette kravet å være litt i overkant uoppnåelig. 

Fra avlsrådet er kravet for godkjent/anbefalt parring en premiering på utstilling og minst 

3.premie på elg løshund-prøve, alternativt 3.premie villsvin fra Sverige eller 3. på 

skogsfugl.(treskjeller) 

Vestsibirsk Laika er en hund som blir brukt på mye annet enn elg. Årsmøtet ønsker få en RS 

sak på å gjøre om reglene, slik at kravet for å få utstillingschampionatet senkes fra 

jaktchampion til en jaktprøve premiering på løshund-prøve. Som kjent er det ikke rasetypisk 

for en vestsibirsk laika å komme gjennom todagers løshund-prøve. 

Vedtak: OOEHK ønsker fremme forslag om at reglene for å oppnå Utstillingschampionat hos 

vestsibirsk laika senkes, slik som de er for f.eks. Finsk spets.  Ønsker fremme forslag om at en 

jaktprøve premiering løshund burde være godt nok for å oppnå utstillingschampionatet. 

 

SAK 3: RS- SAKER 2021 fra Forbundsstyret 

 

3.1 Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslaget som er lagt frem. 

 

3.2 Revidering av bandhundregler. 

Vedtak: Årsmøtet forholder seg til flertallet om bandhund reglene, vi har ikke tatt stilling til 

dette. 

 

3.3 Jaktprøve regler for løshund. 

Gjeldene jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021. Gjeldene 

jaktprøveregler var i utgangspunktet kun gyldig ut 2020. Med utgangspunkt i bredt Nordisk 

Samarbeid og ønske om å samkjøre regelverk, og da også evalueringspunkt, måtte gjeldene 

regelverk forlenges ut prøvesesongen 2021. RS 2021 skal 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 foreslåes da at regelverket låses for 5 år. Både Sverige, Finland og Norge har i 

hele 2020 fortetatt evaluering av gjeldene regelverk. I Norge er det løshunkomiteen 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.  

Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke at vekttallet i moment 3 skal endres fra 1,5 til1. Det ønskes at 

1,5 opprettholdes, samt at påhengeligheten senkes fra 5km til 4km og at lostiden på 200min 

opprettholdes og ikke økes til 220min. 

 

3.4 Endringer i krav til avlshunder for NEG. 

RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt for avkom etter hanner 

av Norsk Elghund Grå med mer enn 80 avkom i Norge. Visst det fremvises et ennå mer 

oppdatert faktagrunnlag viser behovet for yttligere reduskjson i antall avkom vil Norske 

Elghundklubbers Forbund søke Norsk Kennelklubb om ytterligere reduksjon i maksimaltallet, 

begrenset ned til 60 valper. Forbundsstyret støtter avlsutvalget for NEG 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 matador avl. 

Vedtak: Årsmøtet støtter forslaget om registreringsnekt for avkom etter hanner av Norsk 

Elghund Grå med mer enn 80 avkom, visst dette blir gjeldene for registrerte avkom i Norden, 

ikke bare Norge. 

 

3.5 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 2021.02.20 

 

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 samlaprøve. 

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. 

 

Vedtak: Årsmøtet ønsker videreføre 2-dagers løshundprøve. OOEHK mener mange hunder 

detter gjennom dag to, at standarden blir dårligere og at flere kontakt-løsehunder vil bli 

championer. Visst ønsket om å opprettholde todagers løshundprøve ikke er gjennomførbart, 

ønsker årsmøtet stille seg bak forslaget fra forbundet med 4x1 hvorav to av dem på samlet 

prøve på løshund. 

 

3.6 «UNHUNDCHAMPIONAT- JAKT»  

FS Forslag til vedtak: 

Forbundsstyret legger frem saken om Unghundchampionat- Jakt, uten innstilling til vedtak for 

RS 2021.02.20 

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 

 

Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke unghundchampionat. Enstemmig vedtatt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Valg 

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 

 

11.Representanter til årets Representantskapsmøte 2021. 

Delegater må velges ut fra kompetanse og saker som skal behandles på 

Representantskapsmøte. Styret sender delegatlister til FS. 

Vedtak: Styret velger selv delegater til RS møtet. 

 

Godkjenning av protokoll. 

Elektronisk godkjent 13.03.2021 

 

Harald Bredesen                 Harald Svendsen. 


