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Årsmøte for 2022 i Hedmark Elghundklubb 

Lørdag 11. Februar 2023 kl. 15.00 
Sted: Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær. 

 
 
Saksliste:  
 
Åpning av leder i Hedmark Elghundklubb 
 

1. Godkjenning av innkalling.  

2. Godkjenning av saksliste. 

3. Valg av tellekorps.  

4. Valg av to personer til å signere protokollen. 

5. Valg av referent.  

6. Valg av ordstyrer.  

7. Styrets årsberetning, vedlagt. 

8. Regnskap – regnskap med revisors rapport. Kasserer vil fremlegge dette under møtet. 

9. Budsjett – kasserer fremlegger budsjett for 2023. 

10. RS saker fra forbundet – vedlagt. 

10.1 Sak vedr helsefremmende tiltak for avl NES: Styret stiller seg bak FS sin innstilling. 

10.2 Sak vedr nasjonal unghundprøve: Styret stiller seg bak FS sin innstilling. 

10.3 Sak vedr å oppheve vedtak om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i fire år: Styret 

stiller seg bak FS sin innstilling.  

10.4 Sak vedr opprettelse av Nordvestlandet EHK: Styret stiller seg positive til nyopprettelse 

av Nordvestlandet EHK.  
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11. Innkomne saker. 

11.1. Sak vedrørende visjon og handlingsplan 

11.2. Sak vedrørende oppdretterkonferanse  

11.3. Sak vedrørende oppfølging av statistikk  

11.4. Sak vedrørende Unghundmesterskap  

11.5. Sak vedrørende representanter til RS  

11.6. Sak vedrørende sammensetning av valgkomite.   

 

12. Saker fremmet av styret.  

12.1. Opprettelse av sporprøvekomite i Hedmark Elghundklubb 

12.2. Årets medlem og årets hund(er) 
 

12.3. Sak vedrørende rekruttering av dommere 
 

12.4. Sak vedrørende bruk av løshund på jakt og rovviltproblematikk 
 

13. Valg, valgkomiteens innstilling vedlagt. Årsmøte velger representanter inn til styret 

og valgkomite.  

 
 
 
 
 
 

Styret i Hedmark Elghundklubb 
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Årsmelding fra Hedmark Elghundklubb 2022 

 
 

Styret har i år bestått av følgende kandidater:  
 
 

Leder:   Kjell Erik Skaug  På valg (tar gjenvalg)      (Velges for 1 år) 

Nestleder:  Tom Flåseth   Ikke på valg     (På valg 2024) 

Kasserer:  Olaf Monsbakken  På valg (tar gjenvalg)    (Velges for 2 år) 

Sekretær:  Amalie Madshus   Ikke på valg      (På valg 2024) 

Løshund:  Ole H. L. Kveseth  På valg (tar gjenvalg)      (Velges for 2 år)  

Bandhund:  Gry Bodil Aas    Ikke på valg      (På valg 2024) 

Utstilling:  Nils Sv. Rønaas   Ikke på valg      (På valg 2024)  

1.vara:   Kim A. Røhne    På valg (tar gjenvalg)    (Velges for 1 år) 

2. vara:  Gaute Granmo   På valg (tar gjenvalg)    (Velges for 1 år)  

 
 
 

Årets valgkomite har bestått av følgende kandidater  
 

 
Leder:  Ivar Grøndahl  

Medlem: Gunnar Sætersmoen  

Medlem:  Knut Thoner 

Vara:  Camilla H. Repshus 
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I år 2022 har Hedmark Elghundklubb hatt sju styremøter fordelt på 38 saker. Vi har variert på 

å ha styremøtene via teams og med fysisk oppmøte.  

 
Seks av ni styremedlemmer var nye fra i år, men vi ble raskt kjent og har fungert godt sammen. 

Vi har hatt gode diskusjoner og føler vi har kommet frem til gode beslutninger til det beste for 

klubben og medlemmene våre. Vi håper og tror at medlemmene også er fornøyde med jobben 

som er lagt ned. 

 
Medlemstallet pr 31.12.22 var 751 medlemmer der ti er husstandsmedlemmer og fire er 

æresmedlemmer. Det viser en økning i medlemsmassen med 50 medlemmer fra 2021. Dette 

er svært positivt og inspirerende. Vi setter pris på hvert eneste medlem og har selvsagt plass 

til flere.  

 
I April var vi tilstede på Norske Elghundklubbers RS på Gardermoen. De fleste i styret deltok 

og vi hadde med oss to gjester. I August hadde vi en medlemsdag i Grue med grilling, permoelg 

og ringtreninger. Dette var vellykket og det kom omkring 100 medlemmer innom denne 

dagen.  

 
Løshundkomiteen har hatt nærmere 250 dommerdager i skogen og arrangert tre 

samletprøver. Klubbmesterskap og NM-uttak i september, Interjaktprøven og unghundprøven 

i November. Bandhundkomiteen har hatt en oppgang i sine prøver gjennom høsten og har 

arrangert to samletprøver i Odalen og Trysil. Det er også blitt arrangert bandhundkurs og 

dressurkurs. Dressurkurset ble gjennomført med åtte deltagere over åtte kvelder, hvor første 

kvelden var teori uten hund. Kurset var basert på grunnleggende dressurøvelser og hundens 

utviklingsperioder. Sporprøvene har gått over all forventning med nærmere 200 prøver og 

utstillingskomiteen har hatt omkring 400 påmeldte hunder fordelt på tre utstillinger. Med 

andre ord: Det har vært en økning i aktivitetene innenfor alle komiteer gjennom år 2022!  

 
 Vi tar med oss det gode fra 2022 videre i året som kommer og vil med dette takke dere alle 

som har bidratt til Hedmark Elghundklubbs utvikling i året som har gått. Vi ser frem til hva 

2023 bringer med våre engasjerte og dyktige medlemmer!  

 

For styret v/ Amalie Madshus, sekretær 
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ÅRSRAPPORT BANDHUNDKOMITEEN 2022 

Komiteen har bestått av Gry Bodil Ås (leder), Camilla Hartz Repshus, Knut Thoner og Terje 
Stenseth. Det har vært sporadisk kontakt per mail og telefon mellom medlemmene av 
komiteen gjennom 2022.  

Odalsprøva 2022 Odalsprøva ble arrangert 20.08 22 med 7 påmeldte ekvipasjer. Prøvens leder 
var Tom Flåseth og NKK rep Knut Thoner.  

Prøvens vinner var Svartstjernas Ayla og eier Fredrik Haug med 1. premie og 94 poeng.  

Trysilprøva 2022 Trysilprøva ble arrangert 03 -04.09.22. Base for årets prøve var Camp Fredbo 
i Jordet. Prøvens leder var Olav E. Rønningen og NKK rep Halvor Opseth.  

Trysilprøva hadde i år en rekordstor påmelding. Dessverre klarte prøveledelsen ikke å skaffe 
nok dommere og det førte til at det måtte foretas en rangering etter gjeldende regelverk.  

Det ble gjennomført i alt 16 prøvedager i skogen (8 i 2021), av disse 4 to dagers hunder.  

Vinner av 1 dags samlet og Klubbmester 2022 ble Nappsjølias Solan og fører Erik Linstad med 
1. premie og 85 poeng. Vinner av to dagers samlet ble Asterix med fører Kari Anne Nygaard 
med 1. premie  

Separat prøver 2022 Det er bedømt 23 separat 1 dags prøver (14 i 2021) og 1 separat 2 dags 
prøve i 2022. Det var 3 ekvipasjer til som var påmeldt men disse ønsket av ulike årsaker og 
ikke starte denne sesongen. Vi oppfordrer til å benytte seg av prøvestart tidlig på året, da 
sesongen for bandhund-prøvene starter allerede 01.07. hvert år. Prøvens leder var Gry Bodil 
Ås, NKK rep var Camilla Hartz Repshus. Øvrige resultater er å finne på vår hjemmeside og på 
NKK.no  

Det har blitt gjennomført 2 fysiske dommermøter i løpet av sesongen, et før sesongstart i mai 
og i september, her har det vært godt oppmøte. Et forenklet dommermøte er gjennomført. 
Dommere under utdanning: Vegard Rune Jakobsen, Kent Ove Høiby og Erik Linstad.  

Bandhund-komiteen vil takke alle dommere, medlemmer og andre frivillige som gjør det mulig 
å avholde bandhundprøver.  

Sporprøver – blod- og ferskspor  

Sporprøver er underlagt bandhundkomiteen. Her legges det ned en formidabel innsats for å 
få gjennomført alle prøver. I sesongen 2022 har det blitt gått 100 blodsporprøver, 80 
fersksporprøver og en elgsporprøve. Pr i dag har vi ca 20 aktive dommere, takk til dommere 
som gjør dette mulig å få gjennomført. Det har blitt gjennomført 2 dommermøter via Teams. 
Prøveleder var Stian Tannåneset og NKK rep Camilla Hartz Repshus  

På vegne av bandhund-komiteen Hedmark Elghundklubb: Terje Stenseth, Knut Thoner, 
Camilla Hartz Repshus og Gry Bodil Ås. 
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ÅRSRAPPORT LØSHUNDKOMITEEN 2022 
 

Denne sesongen har Løshundkomitéen bestått av Ole Harald L. Kveseth (leder), Marius 
Olaussen, Tony H. Kvåle, Trond L. Nilsen og Gaute Granmo. 
 
Vi startet året med opplæring fra Elghundforbundet på de nye reviderte jaktprøvereglene, 
som gjelder for fem sesonger framover. Det ble både gjennomgang av det nye i selve 
regelverket, samt en egen del på opplæring av prøveledere. Videre skulle alle klubbene ha 
opplæring lokalt, slik at alle dommere som skulle praktisere måtte være gjennom en lik 
opplæring først. Hedmark EHK arrangerte to runder på Teams i løpet av sommeren, samt en 
fysisk kveld i august før prøvesesongen startet. Totalt hadde vi 60 dommere som deltok på 
dette oppdateringskurset. Av disse var også 7 nye dommerkandidater, som alle senere har 
deltatt på elev- og aspirantprøver i løpet av sesongen, og 6 stk er allerede ferdig godkjente 
dommere. 
 
Separatprøvene denne sesong ble delt opp månedsvis, slik at vi kunne få resultater raskere 
offentlig og ut på DogWeb. Forenkla dommermøter ble kjørt fortløpende, vi holdt oss bra 
ájour hele veien og har hatt gode tilbakemeldinger fra hundeførere som raskere får offisielt 
dokumentert sine hunder. For fremtiden kan vi ønske oss og anbefale at flere er klare til å 
stille på prøve tidligere i sesongen. Både fordi man aldri vet hvordan vær- og snøforhold 
plutselig kan sette en stopper for aktiviteten, og at behandlingstiden for å komme seg ut er 
mye kortere da med færre påmeldte. I skrivende stund er det fortsatt noen dager igjen å gå 
prøver, men det nærmer seg 180 prøvedager totalt på separat i løpet av sesongen. Ønsker å 
rette en ekstra takk til prøveleder Tony, som har stått for mesteparten av jobben med å 
opprette ekvipasjer, samt å arkivere og legge inn alle resultater i 
prøveregistreringsprogrammet i etterkant. Selvfølgelig også en STOR takk til alle dommere 
som stiller opp og dømmer våre firbeinte venner, til glede og nytte for framtidige avlsarbeid. 
 
Samlaprøver har også vært en stor del av årets sesong. Først med saken på RS der det ble 
bestemt at det ikke blir krav om samlaprøver i reglene for championat, men at vi beholder 
krav om 2-dagers. Hedmark ønsket uansett å videreføre arrangering av flere samlaprøver også 
i år.  Vi startet med kombinert Uttaksprøve til NM og Klubbesterskap, 6.september. 
Arrangementet ble avholdt i Solør/Odal og det deltok 10 hunder, hvor 7 gikk til 1.premie. 
Klubbmester ble N-J Fram, med 90 poeng, og med til NM ble også Koimyra’s Zorro (eier Roger 
Seigerud). NM ble arrangert 12.-13. oktober i samarbeid mellom Hallingdal- og Valdres EHK 
og Vestoppland EHK. Begge hundene leverte bra og gikk til 1.premier begge dager. Av 25 
startende ble N-J Fram nr 8, og Koimyra’s Zorro klinte til med 98 poeng dag2 og tok med det 
2.plass og sølvmedaljen hjem til Hedmark! Vinner av NM og Kongepokal(!) ble Ruggen av 
Gausbu (eier Oddvar Seltveit) fra Telemark Elghundklubb. Gratulerer med et godt 
arrangement og fantastiske resultater! 
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Interjaktprøven! Det hadde over lengre tid vært tanker og ideer om å arrangere en stor 
samlaprøve i Hedmark, og i år ble det til virkelighet. 4.november gikk norgeshistoriens største 
elghundprøve av stabelen, med base på Milepelen i Nord-Odal. 48 startende hunder, premier 
til verdi av nærmere 200.000 kr og Live-stream av Jegerpodden ble fasit! Vi startet 
arrangementet dagen før, med framvisning av alle hundene, jegermiddag, og trekking av 
dommer og terreng. Prøveområder var fordelt over 10 kommuner, og dommere fra mange 
andre klubber bidro for å få til et så stort arrangement. Etter endt prøvedag var det også felles 
middag og premieutdeling, hvor det ble premiert til alle deltagere, samt i ulike kategorier og 
til alle som gikk til premiering. Et meget morsomt og vellykket arrangement å være en del av, 
og mange tusen takker sendes til arrangementskomite, sponsorer, deltagere, dommere, 
grunneiere, hunder, tilskuere og andre involverte. Ekstra gøy var det at prøvens vinner, og 
vinner av en Mauser fra Interjakt, ble æresmedlem i Hedmark Elghundklubb, Trond Kaarfald 
og hunden Bringspittens Grom. 
 
Unghundprøven ble for 4. gang avholdt hos Trond Berger på Hofoss, 15.november. Etter 
enorm påmelding også her klarte vi å få på plass dommere til 21 startende hunder. Tradisjon 
tro startet vi kvelden før, med middag og trekking av dommer og terreng. Hele 11 av hundene 
gikk til premiering, og vinneren med 91 poeng ble Ipa og Amund Bekkevold. I tillegg til den 
flotte vandrepremien fikk han også en Tracker Artemis. 
 
Totalt med både separat og samlet så havner vi på cirka 250 prøvedager, og avslutter igjen 
med å takke alle som bidrar for at Hedmark Elghundklubb får til slike resultater. Hele 43 ulike 
dommere som også er medlem i klubben har dømt i løpet av årets sesong. 
 
 
Håper på samme engasjement neste år! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Løshundkomitéen i Hedmark Elghundklubb 
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ÅRSRAPPORT UTSTILLINGSKOMITEEN 2022 

Leder i utstillingskomiteen har i år vært Nils Sv. Rønaas. Gjennom året ble det avholdt tre 
utstillinger i klubbens regi på Rena, Elverum og Kongsvinger.   

7. Mai ble Rena utstillingen avholdt med 101 voksne hunder og 10 valper. Dommere for dagen 
var Elin Normannseth på Norsk Elghund Grå og Ralf Campell på øvrige raser, valper og BIS. Det 
ble en fin dag ved Haugedalen grendehus og vi var veldig heldige med været denne dagen.  

Dagens resultater:  
BIR Jämthund: Odin.        Eier: Nicolay Venstad 
BIR NEG: Svartkamplia´s Bamse     Eier: Jan Lien 
BIR NES: HG-Eddie       Eier: Lars Kristoffer Eggen   
BIR Karelsk Bjørnehund: Losnabakkens B-N FREIA   Eier Embret Lund  
 

13.August var det dags for samarbeidsutstillingen med NJFF under de Nordiske Jakt og 
Fiskedagene på Elverum. Det ble en varm sensommer dag med mye folk og hunder ute på 
Prestøya. Det stilte 147 voksne hunder og 50 valper. Dommere for dagen var Christian Vole 
på Norsk Elghund Grå og Anna Fors Ward på Jämthund, NES og øvrige raser.  

Dagens resultater:  
BIR Jämthund: Fossmyras Arex     Eier: Knut Lundberg  
BIR NEG: Sølvrabbens Dijk      Eier: Bjørn Morønning  
BIR NES: Rønninglia´s Tyri       Eier: Kristian Brænd   
BIR Karelsk Bjørnehund: Losnabakkens R-S Boris    Eier: Marius Olaussen   
BIR Østsibirsk Laika: Eira       Eier: Odd Johan Fossen  

2. Desember var det duket for Kongsvingerutstillingen. Den ble avholdt ved Kongsvinger 
ridesenter og det stilte 86 voksne hunder og 12 valper. Dommere for dagen var begge 
svenske, Ted Karlsson og Margaretha Carlsson.  
 
Dagens resultater:  
BIR Jämthund: Monsrudligaens Micke     Eier: Amalie Madshus   
BIR NEG: Elgheias Trippe       Eier: Ole-Petter Hornås  
BIR NES: Fort Hjort Teddy       Eier: Kjell Jørund Lian    
BIR Karelsk Bjørnehund: Raja     Eier: Terje Stenseth   

 

Vil med dette få rette et stort takk til alle utstillere, skrivere, ringsekretærer, dommere, 
sponsorer, vaffelstekere og andre ildsjeler for utstillingsåret 2022. Vi ser frem mot et nytt og 
innholdsrikt utstillingsår! 

 

Med vennlig hilsen  
Utstillingskomiteen i Hedmark Elghundklubb v/ Nils Sv. Rønaas.  
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RS SAK 2023 

Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort 
 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Helsefremmende tiltak for avl – 
Norsk elghund sort.  

Representantskapsmøtet ønsker å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom 
av NES, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi. Forbundsstyret 
ettersender i samråd med AU NES inn søknad med aktuelle vedlegg til sunnhetsutvalget for 
behandling, samt signert RS protokoll for inneværende år.  

FS.sak.51.22 Tiltak for helsefremmende avl for NES – helsekrav til foreldredyr for registrering 
av avkom av rasen  

Saksutredning:  
Avlsutvalget for Norsk elghund sort viser til Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK). Forbundsstyrets 
innstilling vedtatt.  

Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. 
Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambokføring av aktuelle gentester for 
avlshunder i elghundrasene.  

Saksbehandling i NKK v/Sunnhetsutvalget har blitt utsatt i påvente av verifisering av gentest 
for ataksi. Gentest for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi er nå verifisert og det er innført 
ordning for stambokføring av disse testene hos NKK. For å realitetsbehandle et ønske om å 
innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av rasen norsk elghund sort, må 
det sende en ny søknad til sunnhetsutvalget@nkk.no Sammen med den nye søknaden må 
det sendes med et årsmøtevedtak fra inneværende år, samt begrunnelse for hvorfor 
helsekravet ønskes innført.  

Per 04.01.23 er det testet 176 individ NES for genstatus glaukom hvorav 68% er stambokført 
genetisk fri og 32% er stambokført bærere. Det er testet 180 individ for genstatus ataxi 
hvorav 76% er stambokført genetisk fri og 24% er stambokført bærere. For å unngå å avle 
syke dyr, er det nødvendig å innføre helsekrav om kjent status for registrering av avkom NES, 
hvorav ett av foreldredyrene er stambokført genetisk fri. Det vil ikke bli mulig å registrere 
avkom etter kombinasjoner hvor begge foreldredyr er bærere av sykdomsgen.  
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RS SAK 2023 
Nasjonal Unghundprøve 

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Nasjonal Unghundprøve:  

Forbundsstyret er veldig positiv til unghundprøver. FS ser ikke at det er behov for å 
arrangere en nasjonal unghundprøve, men oppfordrer klubbene til å arrangere denne type 
prøve som en samlet prøve.  

 
Saksutredning:  
Oppfølging RS Sak 10.4.20  

Forbundsstyrets innstilling:  

Forbundsstyret er veldig positive til å få unghunder ut på prøve, både bandhund og løshund, 
og oppfordrer områdeklubbene til å gjennomføre unghundprøver. Men, flere av 
områdeklubbene har ikke mulighet til å gjennomføre samlet løshundprøve innen utgangen 
av september på grunn av beitedyr. Med bakgrunn i dette avvises saken, men Forbundsstyret 
er veldig positive til at klubbene, enten alene eller med naboklubber, går sammen for å få 
gjennomført unghundprøver. Forbundsstyret er som sagt veldige positive til unghundprøver, 
men ønsker å se erfaringer en høst eller to til og at enda flere områdeklubber gjennomfører 
unghundprøver, før vi eventuelt vurderer nasjonalt mesterskap. Forbundsstyret fremmer 
saken for RS senest 2023.  

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt  

Forbundsstyret har hatt møte med områdeklubber som har gjennomført unghundprøver. De 
opplever unghundprøver som positive arrangement, der det stiller folk med sin første hund 
på sin første prøve. Dette er veldig positivt for elghundmiljøet. 
Det er flere klubber som kjører egne unghundprøver som samla prøver der det skapes et 
miljø for hundeeiere og dommere. Det virker som at folk tørr å stille på unghundprøver selv 
om de ikke har hatt så mange slipp i skogen før prøven skal gjennomføres. Dette er bra for 
miljøet. Forbundsstyret ser ikke behov for å arrangere nasjonal unghundprøver da det nå er 
flere områdeklubber som kjører egne prøver for unghunder. Det oppfordres til at flere 
klubber kjører unghundprøver enten som eget arrangement eller i samarbeid med andre 
klubber.  
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RS SAK 2023 

Oppheve vedtak fra 2014 
om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Oppheve vedtak fra 2014 om at 
utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år:  

Forbundsstyret (FS) har det fulle og hele ansvar for at FS oppnevnte utvalg fungerer og har også 
ansvaret for deres arbeid ovenfor Representantskapsmøtet. Forbundsstyret bør stå fritt i å vurder 
hvor lenge det er hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene fungere og en begrensing i funksjonstid bør 
derfor oppheves.  

Saksutredning:  
Representantskapet fattet i sak 11.11.14 følgende vedtak:  

Funksjonstiden i råd/utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes begrenset til maksimalt 4 
år. Utskiftingen skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og vedtaket iverksettes ved at 
det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først.  

Forbundsstyret erfarer at det er utfordrende å få et kontinuerlig arbeid i forbundsstyrets oppnevnte 
utvalg og at det derfor kan være krevende når det er en føring på at utvalgsmedlemmene bør skiftes 
ut etter fire års funksjonstid. Det er en hederlig hensikt med å ha en rullerende praksis for 
utvalgsmedlemmer, men i de siste periodene har vi opplevd at det kan være vanskelig å besette 
utvalg med kvalifiserte kandidater.  

Med kvalifiserte kandidater menes her kandidater som både innehar den nødvendige faglige innsikt 
og mulighet til å nedlegge den arbeidsmengden som mange av våre utvalg krever.  

En begrenset funksjonstid kan også i andre tilfeller virke sementerende på utvalget slik at det ikke 
blir foretatt de nødvendige utskiftinger når utvalgsmedlemmer ikke fyller rollen som kreves for 
utvalgsarbeidet. Det kan bli en hvilepute slik at utvalgsmedlemmer som ikke fyller rollen likevel får 
sitte 4 år for da må de skiftes ut.  

Forbundsstyret står alltid ansvarlig for sine oppnevnte utvalg og bør derfor ha en frihet til å bemanne 
utvalgene med de medlemmene som det er hensiktsmessig å bruke, uavhengig av om medlemmene 
har fungert i flere år. En funksjonstid vedtatt av Representantskapet vil også begrense 
Forbundsstyrets ansvar for at arbeidet fungerer. Forbundsstyret må og skal ha ansvar for utvalgenes 
arbeid.  

For å få utvalg med høy kompetanse ønsker forbundsstyret å bruke ressurser på utdanning av 
utvalgsmedlemmene. Spesielt gjelder dette avlsutvalgene som er avhengig av høy kunnskap på 
genetikk og avl. Det er da naturlig at medlemmene fungere mer enn en kort periode slik at NEKF får 
valuta for de opplæringskostnadene de investerer.  

Forbundsstyret har forsøkt å involvere områdeklubben med å komme med forslag til nye 
utvalgsmedlemmer og mener dette er mer hensiktsmessig enn at de allerede sittende 
utvalgsmedlemmene skal skiftet ut etter 4 år.  
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RS SAK 2023 

Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

Saksutredning:  
Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb. De ber 
FS innstille ovenfor RS om opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og Romsdal som 
aktivitetsområdet.  

Søknad fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb:  

Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb  
Vi ber herved forbundsstyret innstille RS om opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og 
Romsdal som aktivitetsområdet.  

Bakgrunn  
Antallet elghunder på Nordvestlandet er i vekst og potensialet for videre utbredelse av elghunden som jakt -og 
ettersøkshund i regionen er stor. Det er ikke tradisjon for bruk av elghunder til jakt i området, men dette er i 
ferd med å endre seg og det meldes om et underskudd på aktive ettersøksekvipasjer i hele regionen. 
I fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane ble det i 2020 skutt 36.000 hjort. Til sammenligning ble 
det skutt 31.700 elg i Norge. Forskere mener hjorten er den store klimavinneren blant hjortedyrene i Norge, og 
området bør derfor kunne defineres som strategisk viktig for videre utbredelse av elghunden i Norge.  

Områdeklubber  
Fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane har ikke en egen lokal Elghundklubb. De røde prikkene i 
kartet viser områdeklubbene i Sør-Norge.  

Det er i dag et godt samarbeid med de nærliggende områdeklubbene Sør-Trøndelag EHK og Jotunfjell-Fjordane 
EHK, men det er store avstander fra Møre i vest til Vågå eller Støren i nord. Det er til disse områdene 
medlemmene i fylket må reise til når klubbene arrangerer fysiske møter og arrangementer.  

Området på Nordvestlandet trenger nå forutsigbarhet og langsiktighet for å sikre lokalt engasjement og 
aktivitet. Det er derfor behov for en lokal Elghundklubb som i større grad kan følge opp de lokale behovene 
uten å måtte klarere det med et styre som må ta hensyn til interessene for et større geografisk område.  
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Reisevei og medlemspotensialet  
Reisevei er for mange et kritisk moment, og dette argumentet blir ofte avgjørende for om medlemmer møter 
eller ikke på et arrangement eller et årsmøte. I 1996 ble Hordaland EHK opprettet, og området på Møre har 
mange likhetstrekk med området til Hordaland EHK. Medlemspotensialet mener vi ligger mellom 200-300 
medlemmer innen 5-7år.  

Navn på områdeklubb  
De fleste områdeklubber har en referanse til et område eller til et geografisk navn. Dette handler om identitet 
både for medlemmer og for klubb. For området vårt er det i dag ingen referanser til noen nærliggende 
områdeklubb, og det er unaturlig for et medlem på Møre å skulle «høre-til» Sør-Trøndelag EHK eller Jotunfjell- 
Fjordane EHK.  

Ønske fra oss som bor i Møre og Romsdal  
Det ble høsten 2022 gjennomført en spørreundersøkelse for elghundeiere med postnummer i Møre & Romsdal 
fylke. Undersøkelsen ble lagt ut på sosiale medier og det ble sendt ut SMS til alle med elghund i NKKs -register 
for godkjente ettersøksekvipasjer. 99 personer besvarte denne spørreundersøkelsen, og 93% av de spurte 
ønsker at vi starter arbeidet med å opprette en lokal Elghundklubb i fylket som skal sikre lokalt engasjement og 
aktivitet.  

Aktivitetsområdet  
Det er viktig at Møre og Romsdal blir et felles aktivitetsområde. Vi som er dommere og ressurspersoner i fylket 
samarbeider om flere arrangement, og området har potensialet for å utdanne flere dommere og øke 
aktiviteten om vi samles i en klubb, og et felles aktivitetsområde. Området sør for Romsdalsfjorden i Møre og 
Romsdal er benyttet lite til elghundprøver de siste 10 årene. Området nord for Romsdalsfjorden er benyttet 
noe mer av Sør-Trøndelag EHK.  

Veien videre  
Vi er mange som nå ønsker å jobbe for videre utbredelse av elghunden på Nordvestlandet, men vi trenger 
forutsigbarhet i en lokal områdeklubb som sikrer lokalt engasjement og aktivitet. Vi kan ikke se noen 
utfordringer ved at flere områdeklubber ønsker å drive aktivitet på Møre, og ønsker samarbeid om aktivitet og 
dommere.  
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Vi håper med dette at forbundsstyret tar vårt ønske videre til RS 2023. Dette dokumentet kan benyttes i RS 
mappen som underlag for saken.  

På vegne av:  
Bandhunddommer: Asgeir Rausand 
Bandhunddommer: Kjetil Sæther 
Bandhunddommer: Nils Haugen 
Bandhunddommer: Kjell Inge Søvik 
Ettersøksdommer: Gaute Aamlid 
Ettersøksdommer: Odd Hellevik 
Bandhunddommer | Ettersøksdommer: Svenn Magnus Runde -Kontaktperson  
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Sak 11. Saker til årsmøte i HEHK – Cato Flatner/Stein Engebråten  

11.1 «Visjon og Handlingsplan» for HEHK  

Hedmark Elghund Klubb bør som den største klubben i Norge ha en handlingsplan for sin 
virksomhet. Denne bør utarbeides hvert år og vedtas på årsmøtet. En handlingsplan må 
være fundamentert på en visjon på hvordan klubben ønsker å fremstå i «Elghundnorge»  

Forslag til visjon for HEHK i tidsrommet 2023 til 2027:  

· HEHK skal fremstå som den ledende klubben i NEKF. Kjerneaktiviteter skal være 
løshundvirksomhet, utstillingsvirksomhet, bandhundaktiviteter og medlemsaktiviteter 
ellers.  

· HEHK skal legge til rette for en årlig stor vekst av løshunddommere gjennom anbefalinger 
og gode aktiviteter slik at løshundvirksomheten kan utvikles ytterligere.  

· HEHK skal utvikle prøvevirksomheten slik at den til enhver tid treffer medlemmenes ønsker 
og er med på å fremme innovativ utvikling. Videreføring av aktiviteter som får positive 
tilbakemeldinger. Ref: Unghundprøven og Interjaktprøven.  

· HEHK skal utvikle sin utstillingsvirksomhet på en måte som gjør at det er en økning i 
interessen for våre utstillinger for hvert år som går. To dagers utstilling.  

· HEHK skal legge til rette for medlemsaktiviteter som gir en årlig økning av klubbens 
medlemmer, skaper interesse for klubbens kjerneaktiviteter og fremmer NEKF`s virksomhet 
på en god måte.  

o Løshundkurs 
o Bandhundkurs 
o Permoelg arrangement  
o Avlskurs 
o Utstillingskurs/trening 
o Lydighetskurs 
o Mentaltesting  

Med grunnlag i denne visjonen skal det til enhver tid sittende styre legge frem forslag til årlig 
handlingsplan på årsmøtet. Denne skal inneholde detaljert oversikt over planlagte aktiviteter 
påfølgende år. Handlingsplan for 2023 utarbeides av styret og sendes deretter ut til 
medlemmene for tilbakemeldinger og deretter styrebehandles den. For kommende år er 
dette en årsmøtesak.  

Styrets innstilling: Styret mener at tanken er god med å ha en visjon og handlingsplan. 
Samtidig så har Hedmark Elghundklubb et reglement vi forholder oss til og ønsker heller å 
jobbe for å opprettholde et godt oppdatert årshjul.  
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11.2 Oppdretter konferanse 2023  

HEHK skal snarest mulig kontakte NEKF for å få på plass en oppdretter konferanse lik den vi 
hadde i 2015. Dette skal være en årlig konferanse der tema settes i tett samarbeid med 
oppdretterne. Konferansen må legges til Gardermoen området så flest mulig har mulighet til 
å delta.  

Styrets innstilling: Forbundet har allerede spikret dato for oppdretterkonferanse for år 2023. 
Styret blir derfor ikke å sende ut forslag på dette.  

 
11.3 Oppfølging RS.sak. 46.22 – Statistikk  

Vi ønsker at dataene om hundene deles med hundeeierne fortløpende, og da som følger:  

• Unghundlister – Hunder 24 mnd. eller yngre startet på jaktprøve  

• Hannhundlister – Startet på jaktprøve  

• Tispelister – Startet på jaktprøve  

• Antall startende på jaktprøve pr. årskull  

• Oppdretterlister  

Dette for at all dokumentasjon på hundens egenskaper og presentasjoner måles i form av 
hvor vi står og er nødvendig materiell i avlssammenheng. Dette er ferskvare og nødvendig 
for at hundeeiere skal kunne få tilgang til hunder som skal brukes på jakt. Ønsket fra 
Hedmark EHK er at det må være fokus på utarbeidelse av de dataene vi har pr nå og stiller 
derfor spørsmålet om hvordan forbundsstyret ved utvalg og komiteer på kort sikt skal få til 
statistikker som er helt nødvendige, verdifulle og nyttige for våre jakthunder?  

Saken har vært forespurt i året som er gått og sendt inn til styret i to omganger. Forbundet 
sendte saken videre til avlsutvalgene.  

Styrets innstilling: Saken har vært sendt til Forbundsstyret i to omganger. De sendte saken 
videre til avlsutvalgene og Forbundsleder svarte blant annet ut med følgende «det er 
nødvendig at vi får innspill gjennom en generaldebatt på forbundets representantskapsmøte. 
Jobb med dette gjennom hele året og vær forberedt på en god og konstruktiv generaldebatt 
under RS».  
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11.4 Unghundsmesterskap NEKF.  

Vi ønsker at NEKF skal arrangere en nasjonal 1. dags løshund prøve for Unghunder.  

Styrets innstilling: Forbundsstyret har behandlet denne saken og sendt det ut som en sak til 
RS. Styret stiller seg bak Forbundsstyrets innstilling der det ikke er behov for å arrangere en 
nasjonal unghundprøve, men at klubbene oppfordres til å arrangere denne type prøve som 
samletprøve på samme måte som vi gjør i Hedmark Elghundklubb i dag. 

 

11.5 Representanter RS HEHK  

Til RS er det helt avgjørende å sende delegater som har detaljkunnskap om saker som skal 
behandles. Kompetanse og egnethet til å fremme saksforslag må tillegges stor vekt.  

Styret vil få myndighet fra årsmøte til å velge disse. Lik praksis som tidligere år.  

Styrets innstilling: Styret mener at dette blir praktisert hvert år. Samtidig vil vi ta med oss at 
vi kan forespørre flere delegater til å delta på RS med tanke på at dette kan være viktig for 
videre rekrutering.  

 

11.6 Sammensetning VK HEHK  

VK består av tre medlemmer. Bandhund, utstilling og løshundsiden skal være representert. 
Varamedlem er representanten fra den største aktiviteten i klubben. 

Styrets innstilling: Styret stiller seg ikke bak forslaget. Vi mener at dette blir å sette 
aktivitetene våre i bås og blir å låse dyktige personer fra å bidra i valgkomiteen som er et av 
de viktigste organene for at klubben skal utvikle seg hvert år.  
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12.  Saker fremmet av styret.  

12.1 Opprettelse av sporprøvekomite i Hedmark Elghundklubb 

Hedmark Elghundklubb er til stadig under utvikling og har økt aktivitet innenfor alle 
komiteer. Per i dag hører sporprøvene innunder bandhundkomiteen og det ble i år 2022 gått 
omkring 200 sporprøver. Styret i Hedmark Elghundklubb ønsker å møte den tiltagende 
interessen for å gå sporprøver med å opprette en egen sporprøvekomite inn som fast 
medlem av styret. På den måten får vi muligheten til å satse på videre utvikling av denne 
prøveformen ved å først og fremst kunne gå flere separatprøver og ellers kunne holde mer 
kurs og arrangere samletprøver. Nåværende prøveleder ønsker å fortsette og vi ønsker med 
dette at vedkommende skal få være med som gjest på styremøter frem mot 2024 når 
komiteen blir en fast del av styret.  
 
 

12.2 Årets medlem og årets hund(er) 
Styret i Hedmark Elghundklubb har ønske om å hvert år kunne kåre årets medlem og årets 
hund. Dette fordi vi ønsker å fremme litt heder og ære for noen som bidrar mye og en hund 
og dens resultater. Styret vil sette opp en liten komite innad i styret som arbeider med dette.  

 
 

12.3 Sak vedrørende rekruttering av dommere 
Det har tidligere vært en utfordring at hundeførere ikke melder hundene sine på jaktprøver 
så rasen får god dokumentasjon på egenskaper til videre avl. Slik det har vært denne 
sesongen er det dommerressursen som har satt en stopper på dette i alle prøveformene. 
Styret ønsker at Forbundet tar for seg hvordan det kan rekrutteres flere dommere, tar det 
videre til NKK og følger opp saken innad hos dem.  

 
 

12.4 Sak vedrørende bruk av løshund på jakt og rovviltproblematikk  
Jakt og spesielt rovviltproblematikk har alltid vært et betent tema. Det har de siste årene 
vært mer tiltagende problem rundt dette der verneorganisasjoner jobber for å stoppe 
bruken av løse hunder på jakt og verne om rovvilt. Hvis deres ønsker går igjennom vil det få 
fatale konsekvenser for tradisjoner, kulturarv, norske elghundraser og ikke minst 
organisasjonen vår. Styret i Hedmark Elghundklubb ønsker av den grunn at Forbundsstyret 
skal vise et større engasjement rundt disse sakene og finne samarbeidspartnere som feks.  
NJFF, USS og/eller andre hundeklubber som kan gjøre at Elghundforbundet viser sitt ståsted 
saken.  
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Valg 2023 
 
 

Forbundsstyret (Leder) 
1 år Endre Stakkerud, OOEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (Nestleder) 
2 år Arve Olav Sæter, STEHK Trukket seg etter RS 2023/På valg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Camilla Hartz Repshus, 

HEHK 
Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater    

   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Leif Einar Olsen, JFEHK Ikke på valg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Eivind Haugseth, ØEHK På Valg (fungerende nestleder fra 

mai 2022) / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  
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Forbundsstyret (1. vara.) 
1 år Ellen Tråen, BEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (2 vara.) 
1 år Ståle Bakkemo, Troms EHK På valg / Tar ikke gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Helge Jakobsen, Troms 

EHK 
Ikke på Valg (valgt 2022) 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Joar Brosdal, Telemark 

EHK 
Ikke på Valg (valgt 2021) 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Ole Arthur Løite, AAEHK På valg (valgt 2020) / Tar ikke 

gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 
1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 
1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg / Tar gjenvalg 
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Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Valgkomiteen 
3 år Anders Nyhuus, BEHK På valg (Kan ikke gjenvelges) 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

3 år Tom Nøvik, JFEHK Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 
valgt 2021 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

3 år Sissel Hermann, NTEHK Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 
valgt 2022 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

1 år (varam.) Morten Lien, HVEHK På valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Revisor 
1 år Carsten Bakke, OOEHK På valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

1 år Nils P Hagen, ØEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
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RS-Ordfører 
1 år Ivar Horrigmo, TEHK På valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Rs- Viseordfører 
1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater  

  
    

Valgkomitéens innstilling:  
      

Representanter 
til RS NKK 

2023 
Valgkomitéens innstilling: FS får mandat til å utpeke delegater 

til RS NKK 2023 
   

 

Styrets honorar 2023 

2022: Leder: kr. 26 630.-  

2022: Nestleder: kr. 5 326,-  

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2023 med 
utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar pr. møte for alle medlemmer av 
forbundsstyret. Gjeldene satser foreslås. 

Fysisk styremøte: Kr 1 500,- 
Digitalt styremøte opptil fire timer: Kr 750,- 
Digitalt styremøte over fire timer: Kr 1 500,- 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR STYREVERV 2023 

Valgkomiteens innstilling for styreverv 2023 - Valgkomiteen har i år bestått av leder Ivar 
Grøndahl, Gunnar Sætersmoen, Knut Thoner, samt med Camilla Hartz Repshus som vara. VK 
har under arbeidet hatt kontakt per telefon og e-post, samt avholdt ett fysisk møte. Det er 
innkommet flere forslag på kandidater til de ulike verv, dette viser et stort engasjement for 
klubbens videre virke fra medlemmenes side.  

Under følger valgkomiteens innstilling for styreverv 2023, samt øvrige innsendte forslag til 
avstemming. Valgkomiteens innstilling med uthevet font.  

LEDER: Kjell E. Skaug, (Velges for 1 år)  

Innkommet forslag til avstemming fra Jonny Rustad på Marius Olaussen. Innkommet forslag 
på: Kjell Erik Skaug fra Cato Flatner, Stein Engebråten og Tor Vangen  

Valgkomiteens innstilling: Marius Olaussen.  

NESTLEDER: Tom Flåseth (ikke på valg)  

KASSERER: Olaf Monsbakken  

Innkommet forslag fra Cato Flatner, Stein Engebråten og Tor Vangen på Olaf Monsbakken.  

Valgkomiteens innstilling: Olaf Monsbakken  

SEKRETÆR: Amalie Madshus (ikke på valg)  

BANDHUNDKOMITÈ: Gry Bodil Aas (ikke på valg)  

LØSHUNDKOMITÈ: Ole Harald Løvenskiold Kveseth (Velges for 2 år)  

Innkommet forslag på Ole Harald Løvenskiold Kveseth til avstemming fra Cato Flatner, Stein 
Engebråten og Tor Vangen.  

Valgkomiteens innstilling: Ole Harald Løvenskiold Kveseth  

UTSTILLINGSKOMITÈ: Nils Sv. Rønaas (ikke på valg)  

1. VARA: Kim A. Røhne  

innkommet forslag på Gaute Granmo fra Jonny Rustad, Cato Flatner og Ole Harald 
Løvenskiold Kveseth  

Valgkomiteens innstiling: Gaute Granmo (Velges for 1 år)  
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2. VARA Gaute Granmo  

Innkommet forslag til avstemming fra Mathilde Wingeng på Maren Oline Nygaard, og 
innkommet forslag på Tony Kvåle fra Kenneth Granholt.  

Valgkomiteens innstilling: Maren Oline Nygaard (velges for 1 år)  

 

For Valgkomiteen, Løten 20.01.2023  

Ivar Grøndahl 
 Gunnar Sætersmoen  
Knut Thoner  
Camillla Hartz Repshus 
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ÅRSMØTE HEDMARK ELGHUNDKLUBB 2022 
 

 

Årsmøtet i Hedmark Elghundklubb vil i år avholdes på Skaslien Gjestgiveri på Kirkenær, 
Lørdag 11. februar. 2023 kl. 15.00 med enkel bevertning. I den anledning ønsker vi forslag 
på saker fra dere medlemmer. I tillegg er det satt frist på frasigelse av verv og forslag på nye 
kandidater inn til styret.  

 
Forslag på saker til årsmøtet skal sendes til sekretær: 

Amalie Madshus  
Monsrudvegen 172 

2265 Namnå 
Mail: amalieAmadshus@live.no 

Frist innen 13. Januar 2023  
 

Frasigelse av verv: 
Sendes valgkomiteens leder Ivar Grøndahl  

E-post: iv-groen@online.no  
Frist innen 2.  Januar 2023 

 
Forslag til nye kandidater skal også sendes valgkomiteens leder 

Frist innen 13.  Januar 2023 

 

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme.  

 
VELKOMMEN! J  

 

Premieutdelingen vil i år avholdes på en medlemskveld i løpet av våren. Mer info knyttet til dette 
kommer senere.  


