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Årsmøte 2019 
Østerdalen Elghundklubb 

Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag 16.02.2019 
kl.11.30 

 
Etter endt møte: Premieutdeling 

Middag kl. 19.30 
 

Bestilling av overnatting og middag (Østerdalsbord) gjøres av hver enkelt direkte til hotellet, 
tlf.: 62 47 17 17, e-post post@savalen.no 
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Årsmelding fra styret 
Styret valgt på årsmøtet avholdt i 2018: 
Leder:                    Roger Olsson 
Nestleder:             Stein Grue 
Styremedlem:      Eivind Haugseth 
Styremedlem:      Per Morten Bangen 
Styremedlem:      Aina Torjul 
Varamedlem:       Tron Tronsmed 
Varamedlem:       Per Jarle Sæter 

 

Medlemmer i ØEHK pr. 31.12.2018: 405 klubbmedlemmer, 7 husstandsmedlemmer og 7 
æresmedlemmer, i alt 419 medlemmer. Dette er en nedgang på 21 medlemmer fra forrige år. 

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt åtte styremøter og behandlet 39 saker. Utover møtene er telefon og 
mail blitt benyttet. Representanter for bandhund-, løshund- og ettersøkskomiteen er blitt innkalt og 
har deltatt på de fleste av styremøtene. Klubben var representert med sju delegater på NEKF`s 
representantskapsmøte 2018 på Gardermoen. 

Utstilling 
I 2018 har vi som tidligere, arrangert to utstillinger. En innendørs på Røros i mars og en på Elvål i juli. 
Begge utstillingene hadde bra besøk og er en viktig inntektskilde for klubben. En stor takk til 
mannskapene som stiller opp år etter år for å gjennomføre disse. Viser for øvrig til årsmelding fra 
utstillingskomiteen. 

Prøver/dommere 
2018 har igjen vært en sesong med god aktivitet på jaktprøvefronten. Tommel opp til alle hundeeiere 
som vil starte sin hunder på prøve. Antall championater gjenspeiler at det har vært mange gode 
prestasjoner i skogen også denne høsten. Det er i skrivende stund bestilt 18 championatskjold til 
årsmøtet 2019. Tusen takk til prøveledere, dommere og andre som velvillig stiller opp og gjør dette 
mulig. Klubben jobber kontinuerlig med å utdanne nye dommere innen alle prøveformer. Viser for 
øvrig til årsmeldingene fra bandhund-, løshund- og ettersøkskomiteen. 

Mesterskap 
Løshund-NM ble arrangert av Gudbrandsdal EHK. Der stilte vi med to ekvipasjer. Dette var Omar 
Trøen med Krut (Jämt) og Kristian Lund Vang med Taiga av Kvernenget (NEG). Det var litt stang ut og 
det gikk ikke helt veien for våre ekvipasjer denne gangen.  
For første gang ble Nordisk Bandhund arrangert. Mesterskapet ble arrangert av Nord-Trøndelag EHK.  
John Trøen stilte som representant fra oss. John og Rugg gjorde som vanlig sine saker meget bra, og 
endte opp på en sterk tredjeplass! Vi gratulerer! 
 
Hjemmeside 
Våre digitale kanaler for å få ut informasjon til medlemmene er som kjent hjemmesiden og facebook. 
Det er noe utfordrende å holde disse interessante med med stoff. Mediene kunne helt sikkert med 
fordel ha vært mer jevnlig oppdatert. Vi retter fokus også på dette området og vil jobbe for at sidene 
bedrer seg i året som kommer. Men vi trenger fortsatt stoff til sidene. Innspill er så og si fraværende. 
Er du ute på arrangementer? -  Send inn stoff! Så her har alle en jobb å gjøre. 
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Økonomi 
Som det er informert om på tidligere årsmøte, sendes ikke årsmøteinnkallingen og årsmøtepapirene 
pr post om ikke annet er særskilt avtalt. Dette pga. den økonomiske belastningen dette er. Porto har 
blitt svært kostbart. Vi informerer derimot ut via flere kanaler til alle medlemmene at disse 
dokumentene er å finne på hjemmesiden. Viser for øvrig til regnskapet. 

Avtale med Royal Canin 
I år har Royal Canin vært klubbens sponsor. De sponser og bidrar kjærkomment på våre 
arrangementer. 
. 

Styret vil med dette takke alle for dugnadsinnsatsen som er lagt ned i året som 
har gått. Tusen takk! 

 

Innstilte til Championat 

Eier Hundens navn Regnr  
Omar Trøen Bjønnlosen's Poppo NO40480/17 N(L)JCH 
Omar Trøen Bjønnlosen's Tindra NO38689/16 N(L)JCH 
Anders Engvoll Bjønnlosen's T-Raid NO38687/16  N(L)JCH 
Stefan Brydalseggen Lekåsen's H-Oryx NO40815/16 N(L)JCH 
Inge Olav Murud Hallingnatten's Hera NO43025/15 N(L)JCH 
Ove Horten Dolly av Kvernenget NO45147/16 N(L)JCH 
Øyvind Tidemansen Hallingnatten's Jack NO43019/15 N(L)JCH 
Nina Løkken Gokstadhaugen's Ravn NO40368/17 N(B)JCH 
Torgeir Sæther Skogoddens Sota NO51522/16 N(B)JCH 
Ida Steihaug Gokstadhaugen's Js-Gaga NO34792/15 N(B)JCH 
Roar Dahlen Mossingans Tyra NO39802/14 NVCH 
Erik Thorshaug Elgskallen's Virpi NO41568/15 N(L)JCH 
Peder Langøien Borderhaugen's Hera NO36053/14 N(L)JCH 
Bjørn Grue Saga NO38506/14  N(L)JCH 
Ole Østvang Hallingnatten's Astro NO36491/16 N(L)JCH 
Inger Merete Rønning Gokstadhaugen's Ea Lotta NO44565/13 N(B)JCH 
Marianne Steenland Hallingnatten's Tiki NO52872/13 N(SE)JCH 
Ida Steihaug Gokstadhaugen's Js-Gaga NO34792/15 NUCH 
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Årsmelding fra løshundkomiteen 2018 
Løshundkomiteen (LHK) har i årsmøteperioden bestått av Omar Trøen, Leif Arne Harsjøen og Per 
Helge Pedersen (leder). Komiteen har hatt løpende kontakt på telefon og epost gjennom året. Leif 
Arne Harsjøen har i arbeidsåret representert LHK på alle styre møter i klubben. Arbeidsåret har vært 
konsentrert om arbeidet med alle høstens løshundprøver. 
 
Separate Løshund prøver 
Vi har klart å gjennomført 33 endagsprøver og 13 todagers prøver. Dette må vi være veldig godt 
fornøyde med, selv om det er en tilbakegang fra 2017! En meget stor takk til dommerne. 
 
Årets beste tispe og unghund  
Årets beste unghund og også årets beste tispe ble Bjønnlosen's Poppo NO 40480/17 med 91,5 poeng 
og 1. premie. Eier: Omar Trøen. 
Det skal i år kåres beste todagershund dette ble Bjønnlosen`s T- Raid med 178 poeng og 1. premie 
begge dager. Eier Anders Engvoll. Vi gratulerer. 
 
Klubbmesterskap 
I år som i fjor ble klubbmesterskapet avviklet på Elvål den 01.09.2018. Vinner ble Skott med 1. 
premie og 89 poeng. Eier: Erik Nytrøen. Nummer to ble Hallingnatten`s Tiki 1. pr og 76 poeng. Eier: 
Marianne Steenland. Borderhaugens Hera, Hallingnattens Hera og Vito hadde alle litt stang ut denne 
varme høstdagen. 
 
NM 
Taiga av Kvernenget og Krut fant elg første dag, men det ble stang ut andre dag for begge. Hederlig 
innsats. 
 
 
Utdanning av nye dommere 
Ivar Tørresdal og Ove Helge Lo hadde også i år kurs for nye elever. Det ble avholdt ett  
kurs på Tynset. Vi har gledelig nok fått 3 nye dommere i løpet av høsten. Disse er: Ståle Vangskåsen, 
Ole Østvang og Bjørn Grue. 
I tillegg har vi flere nye elever på lista, og vi håper så mange som mulig av disse blir klare i løpet av 
2019. 
 
Løshundkomiteen ØEHK takker for all velvilje og alt godt samarbeid i 2018. 
 
 
 
Omar Trøen                       Leif Arne Harsjøen                           Per Helge Pedersen 
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Årsmelding bandhundkomiteen 2018 
 

Bandhundkomiteen i 2018 har bestått av Trond Tronsmed, Vidar Tørres og Bjørn Grue (leder). På 
tross av en tørr og varm sommer, ble det etter hvert stor aktivitet også i år. Det ble arrangert en 
jubileumsprøve på Tynset første helga på juli. Her ble det gått 21 prøvedager, hvorav 12 gikk til 
premiering. Bjuti v/eier Erlend Vingelen ble beste hund med 95 p. Gratulerer! Takk til prøveleder Kai 
Schei , NKK-rep. Per Morten Bangen, altmuligmann Per Helge Pedersen, kartekspert Roger Olsson og 
Sølvi Bjørshol medhjelpere, som trakterte oss på utmerket vis! Vi utdannet en ny dommer i år. Det er 
Aina Torjul. Gratulerer! Vi må takke våre dommere, som i år har gjennomført 101 prøvedager! 

Prøveledere og Dommere 
Vi må som alltid takke alle dommere og prøveledere som stiller opp for oss, år etter år! Dere gjør en 
uvurderlig dugnad for både klubben, hunder, og hundeeiere! Tusen takk! 

Engerdalsprøva 
ble arrangert 27-29 juli på Johnsgård. Det ble gått 28 endagsprøver, og tre todagsprøver. Totalt ble 
det delt ut 19 premieringer. Vossasvarten’s C Bamsi ved eier Erling Norderud ble årets vinner. 
Gratulerer! Odd Sømåen var prøveleder, med like stødig hånd som vanlig. Takk til Odd! Bjørn Grue 
var NKK-representant. Takk til Johnsgård Turistsenter som stiller med kost og losji. 
 
Separatprøver 
Jan Bjørshol var prøveleder. Olav Bjørshol og Per Morten Bangen var NKK-representanter. Det er gått 
29 endagsprøver, hvor det ble 24 premieringer. 9 todagsprøver er gått, hvor det ble 5 premieringer. 
Takk til prøveleder, NKK-representanter, og fungerende prøvesekretær Per Helge Pedersen. 

Klubbmesterskap 
ble i år lagt under jubileumsprøva på Tynset. Det var som vanlig plukket ut de fem beste resultatene 
fra foregående år. Her ble det delt ut fire premier. Bjuti med eier Erlend Vingelen ble også her vinner 
med 95 poeng. Gratulerer! 

Årets… 

unghund ble NO30422/18 Anja, eier Stein Grue. Årets tispe ble også Anja og Stein Grue. De 
oppnådde 95 poeng. Årets todagershund ble No 51522/16 Skogodden’s Sota med eier Torgeir 
Sæther. Gratulerer! 

Nordisk mesterskap - Bandhund ble arrangert for første gang i Stjørdal, med Nord 
Trøndelag EHK som arrangør. Der ble vi godt representert ved Rugg og eier John Trøen som sammen 
klarte en sterk 3. plass! Gratulerer til Rugg og John! VI var også representert med to dommere. Tron 
Tronsmed og Martin Tamnes Krog.  

Bjørn Grue var NKK-representant.  

 

Vidar Tørres                                          Tron Tronsmed                                Bjørn Grue 
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Årsmelding fra utstillingskomiteen 2018 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Frank Engene og  Stian Tørhaug.  Bjørn 
Morønning har bistått med kyndig hjelp i forbindelse med utstilingene. 

Komiteen har hatt løpende kontakt på telefon og e-post, samt vært tilstede på utstillingene. 
Komiteen har ikke vært til stede på styremøtene i 2018. 

Vi fortsetter den gode trenden og hadde også i 2018 godt besøk på våre utstillinger.  

Utstillingsåret 2015 innførte vi en vandrepremie som skal gjelde for alle Østerdalen elghundklubbs 
utstillinger. Vandrepremien går til den eier som vinner en utstilling to ganger. Disse har ett napp: 

 Nina Myrhaug 
 Jan Magne Bøkseth og Kristian Halsen 
 Odd Arne Ås 
 Roald Nordmo 
 Line Bjørshol og Villemo Holden 
 Bjørn Jensen 

 

Vinterutstillingen på Røros 4. mars 
Det var 113 påmeldte hunder inklusive valper på Røros.  Det var mange fine hunder i 
utstillingsringene og best av alle ble gråhunden Bakko, reg.nr. NO40566/15 med Arild Høsøien 
som eier. Dommere var Bjørge Christiansen i rasene Jämthund, svart elghund, hvit elghund og karelsk 
bjørnhund og Ralf Campbell dømte norsk elghund grå. 

 
Sommerutstillingen i Rendalen 8. juli 
På Elvål ble det stilt 98 hunder, inklusive valper. Det var gråhund som var i klart flertall denne gangen 
også med 64 hunder. Det var en gråhund som stakk av med BIS-tittelen på denne utstillingen også. 
NO44548/16 Heggbrennas Hjørdis, eiere Hege og Roar Henningsen.  
Dommere på Elvål var Arne Foss, som dømte alle voksne gråhunder, og Arild Berget dømte øvrige 
raser og valper. 

De etter hvert så rutinerte utstillingsgruppene gjør en fremragende jobb, og utstillingene ble 
gjennomført på en meget god måte. 

 
Utstillinger 2019 

 Vinter-/vårutstilling 2019: Arrangeres for 5. året innendørs i ridehall på Røros den 3. 
mars  

 Sommerutstilling 2019: Arrangeres for 6. året på Elvål den 7. juli 
Mer informasjon om årets utstillinger finnes på våre hjemmesider (www.oehk.no) 

 
Videre arbeid 
Det er et stort ønske om at vi jobber for å få enda flere ringsekretærer i klubben. Dette er en 
vanskelig oppgave og vi oppfordrer medlemmer til å komme med innspill til aktuelle kandidater, også 
fra andre jakthund-/hundemiljøer. 
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Komiteen ønsker å gi anerkjennelse til klubbens dommer som representerer Østerdalen 
elghundklubb i hele Norge. Dette er en jobb som er meget viktig og som vi settes stor pris på i en tid 
da det er utfordrende å rekruttere dommere, og hvor alderen på mange begynner å bli høy. En 
meget stor takk til John Smedbakken! 

Vi takker igjen arrangørene for flott jobb ved begge våre utstillinger! Utstillingsledere og deres 
gruppe gjør en meget god jobb for Østerdalen elghundklubb.  

Komiteen ønsker for øvrig alle medlemmer velkommen til utstillingene det kommende året. 

 

Frank  Engene Stian Tørhaug 

 

Årsmelding ettersøkskomiteen 2018 
Ettersøkskomiteen har i 2018 bestått av undertegnede 
 
Samlet blodsporprøve 
Denne ble i år arrangert 2/6 ved Langen gård på Røros. Terje Borgos var prøveleder og Aud Tordis 
Høsøien var NKK-representant. Det ble gått 28 (22 i 2017) prøver. Av disse ble 20 premiert. Årets 
vinner ble Linda Lynum med Maggie.  Av deltagerne gikk 4 til 1. premie derav 1 til HP. Nytt av året var 
at det ble arrangert en lagkonkurranse i tillegg til kåring av prøvens beste hunder. I og med at det 
også deltok hunder fra Sverige ble dette også en uoffisiell landskamp. Det stilte totalt 5 lag med 
maksimalt 5 tellende hunder. Et rent svensk lag, et lag fra Røros hundeklubb, et sammensatt lag fra 
Østerdalen, et sammensatt lag fra Orkdal-Meldal og et sammensatt lag fra Selbu-Glåmos-Brekken. Vi 
vil rette en stor takk til prøveleder, dommere og vertskap for et vellykket arrangement. 

 
Separate blodsporprøver 
Det ble gått 69 prøver. Prøveleder i år var Odd Sømåen og NKK-representant var Bjørn Grue. Vi vil 
rette en stor takk til prøveleder for en meget godt utført jobb. 

 

Separate fersksporprøver 
Det ble i år gått 65 prøver. Årets prøveleder har vært Bjørn Grue og NKK-representant har vært Per 
Morten Bangen. Vi retter en stor takk til prøveleder for super jobb. 

Vil til slutt rette en stor takk til klubbens dommere som velvillig stiller opp og gjør det mulig for 
klubben å arrangere alle prøver. 

 

Audun Langtjernet Kregnes 
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Østerdalen Elghundklubb 
 
Resultat og Budsjett 2018/2019 

   Regnskap    Regnskap Budsjett 
Nr. Kontonavn  2017 2018 2019  

       
3130 Løshundprøve separat  42 600 27 456 35 000 
3132 Bandhundprøve separat  28 600 44 006 35 000 
3133 Fersksporprøve/Elgsporprøve  41 400 33 549 30 000 
3134 Blodsporprøve separat  49 200 38 722 35 000 
3135 Blodsporprøve samlet  13 000 15 886 15 000 
3142 Engerdalsprøva  17 400 16 686 20 000  

Østerdalsprøva     10 000 
3150 Utstilling Rendalen/Vårutstilling  53 264 57 351 55 000 
3151 Utstilling Røros/Høstutstilling  51 795 48 286 55 000 
3250 Kurs  31 100 0 0 
3910 Medlemsavgift/utstilling  132 614 132 018 140 000 
3911 Andre klubbeffekter  0 0 0 
3912 Annonse/sponsorinntekter  17 000 17 700 20 000 
8051 Renteinntekter Bankinnskudd  1 032 1 616 1 000 
  Sum inntekter   479 005 433 276 451 000  

       
4300 Innkjøp av klubbeffekter for salg  2 100 0 10 000 
4330 Innkjøp av varer for salg  10 753 18 133 20 000 
4390 Beholdningsendring  19 376 11 480 10 000 
5330 Styregodtgjørelse  12 500 12 500 12 500 
6300 Leie lokale  10 330 9 500 10 000 
6550 Driftsmateriale  687 4 693 4 000 
6553 Programvare årlig vedl.hold  14 910 10 910 12 000 
6705 Regnskapshonorar  23 138 20 925 20 000 
6791 Dommerutgifter/kritikker m.m.  35 825 35 671 35 000 
6820 Trykksak/kopiering  21 890 22 067 20 000 
6841 Elghunden  50 871 45 181 50 000 
6860 Møte, kurs, arrangement   146 152 88 175 100 000 
6890 Annen kontorkostnad  4 287 871 2 000 
6940 Porto  4 730 2 047 2 000 
7320 Reklamekostnad/annonser  7 000 8 000 8 000 
7415 Kontingent/Deltakeravgift/Sponsing  25 840 27 000 30 000 
7450 Premier  70 569 67 413 70 000 
7640 Aktivitetsavgift  11 400 12 388 12 500 
7770 Gebyr  7 204 452 7 000 
8150 Annen rentekostnad  0 0 0 
  Sum kostnader   479 562 397 406 435 000 

         
Årsresultat (overskudd)   -557 35 870 16 000 
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Resultat pr. avdeling 2017/18 

 
2017 2018 

Avdeling Inntekter  Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 
Løshundprøve 42 600 39 083 3 517 27 456 10 232 17 224 

Bandhundprøve 28 600 49 842 -21 242 44 006 9 115 34 891 

Fersksporprøve/Elgsporprøve 41 400 9 012 32 388 33 549 10 040 23 509 

Blodsporprøve 49 200 14 499 34 701 38 722 13 896 24 826 

Langenprøva (blodspor) 13 000 8 987 4 013 15 886 9 667 6 219 

Engerdalsprøva (bandhund) 17 400 39 358 -21 958 16 686 40 810 -24 124 

Utstilling Rendalen 60 464 25 390 35 074 65 251 27 410 37 841 

Utstilling Røros 61 595 26 595 35 000 58 086 46 035 12 051 

Kontaktpersoner Aktivitet 0 0 0   1 500 -1 500 

Administrasjon 163 714 188 011 -24 297 133 634 165 505 -31 871 

Årsmøte ØEHK 0 38 515 -38 515   24 077 -24 077 

RS 0 13 138 -13 138   12 116 -12 116 

NM Nordisk deltagelse 0 26 100 -26 100   27 000 -27 000 

 
  -557 433 276 397 403 35 873 

 
      

 
      

 
      

 
      

Balanse 2017 - 2018       

 
2017 2018 

Premier   24 882    29 052   
Klubbeffekter   39 100    23 450   
Kundefordringer   -500    2 700   
SH 1890.11.09210 Foreningskto   40 737    149 591   
SH 1822.08.57669 Høyrentekonto   198 337    150 133   

EIENDELER     302 556     354 926 

            
Egenkap. Og Gjeld           
Annen påløpt kostnad       16 500   
Levrandørgjeld   -2 642    -2 642   
Sum Gjeld   -2 642    13 858   

            
Egenkapital 01.01.   305 755    305 198   
Resultat 2017  - 2018   -557    35 870   
Sum Egenkapital 2015 - 2016   305 198    341 068   

             

GJELD og EGENKAPITAL     302 556     354 926 
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Østerdalen Elghundklubb 
 
Revisjon 
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Sak 12 A) 

Jaktprøvepriser - Dommerhonorar 

Prisen ble justert for en tid tilbake, og har siden dette stått stille. Dommers honorar er flatt på 400,-
/dag på løs- og bandhundprøver. Styret har diskutert litt angående dette. Når det gjelder særlig 
løshundprøver, må dommer ofte bruke hverdag for å gjennomføre prøver. Ofte er det noe lengre 
kjøring til prøveterreng for løshund. Med dagens honorar kompenseres i enkelte tilfeller knapt 
drivstoff, og langt mindre tapt arbeidsfortjeneste. For å bøte litt på dette, foreslås dommerhonorar 
på løshund økt til kr 800,-/dag. Samme problematikk opplever en ikke i samme grad ved 
bandhundprøver. Derfor foreslås honoraret til dommer uendret, dvs. kr 400,-, på bandhundprøvene. 
Styret foreslår honorar til dommer ved sporprøver satt til kr 200,-/pr. prøve. 

Kr 1400,- for en løshundprøve er på samme nivå som naboer i sør. På denne måte normaliserer vi vår 
prøvepris i forhold til andre klubber. 

Klubbens andel på kr 600,- pr prøve endres ikke. 

Forslag til vedtak: 

Styret i Østerdalen elghundklubb foreslår følgende priser på prøver: 
Løshundprøver: 1400,- pr prøvedag. Dommerhonorar kr. 800,-/dag.  
Bandhundprøver: 1000,- pr prøvedag. Dommerhonorar kr. 400,-/dag. 
Sporprøver: 800,- pr prøvedag. Dommerhonorar kr. 200,-/dag. 

 

Sak 12 B) 

RS- ØEHK’s representanter 

I henhold til vedtektenes §3-4 i), skal årsmøtet i Østerdalen elghundklubb velge representanter til RS 
i NEKF. Tidligere år har årsmøtet gitt styret fullmakt til å velge ut hvilke representanter som stiller fra 
ØEHK. 
NEKF’s ønsket gjennom sin lovendring på RS i fjor å redusere antall delegater på RS med bakgrunn i 
økonomi. Dette slik at ØEHK pt. har 4 stemmeberettigede på RS, mot tidligere 7 etter lover for NEKF 
som gjaldt frem til RS 2018. Styret i ØEHK ser det som uheldig at en person fra styret nå må velges 
bort fra å delta på RS. NEKF åpner for observatører på RS. RS er en god arena for å snakke elghund og 
arbeid i klubbene og knytte gode kontakter for videre arbeid. Samtidig vil det være bra for 
rekruttering at man kan ta med seg mer uerfarne representanter som blir valgt inn som evt 
observatører i første omgang. Dette vil være god læring. Samtidig vil en felles tur til RS være en liten 
påskjønnelse til de som velger å takke ja til oppgaver. I tillegg lærer en hverandre å kjenne på en 
annen måte enn å møtes kun på styremøter. 

Forslag til vedtak: 

Styret i Østerdalen elghundklubb foreslår at ØEHK fortsetter med å sende så mange representanter 
som det var åpnet for i lover for NEKF gjeldende inntil RS 2018, pt. 7 representanter. Ordningen 
fortsetter inntil annet vedtas av årsmøtet i ØEHK. Styret gis fullmakt av årsmøtet til å velge hvem som 
stiller for ØEHK. 
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Saker til behandling på Årsmøtet ØEHK evt. RS NEKF 

Sak 12 C) 

Uttaksregler Norsk Mesterskap 

Uttaksregler til Norsk Mesterskap er beskrevet i dokumentet:  
REGLER FOR UTTAK TIL NM FOR LØS- OG BANDHUND 
Vedtatt av Forbundsstyret 8.6.2011, revidert av Forbundsstyret 8.12.2016 

Disse reglene har både i 2012, 2014 og siste i 2016. Ved siste endring har det oppstått en uheldig 
selvmotsigelse. §5 1. setning sier: 

«Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver hvor den ene er en 2-dagers prøve.» 

Dette må bety at en 2-dagers prøve betraktes som en prøve. Dette er også sammenfallende med 
STEHK sitt forslag til RS i 2016, sak 11.9.16, hvor STEHK fremmet forslag om gjeninnføring av NM 
som 2-dagers prøve og krav om 2-dagers prøve i uttaksreglene. 

I uttaksreglenes §7 1. og 2. setning står det: 

«Gjennomsnittlig poengsum for de tre beste jaktprøver gjelder for uttaket. 2-dagers prøve = 2 
prøver.» 

Det kan ikke være slik at en 2-dagers prøve er både 1 prøve og 2 prøver, også i denne sammenheng må 
2-dagers prøve være å betrakte som 1 prøve slik som det tidligere var spesifisert i reglene fra 2012. 
Det var også intensjonen i STEHK forslag til RS i 2016, at 2-dagers prøven skulle gjeninnføres helt og 
fullt, slik som det tidligere var beskrevet i regelverket fra 2012.  

Ved behandlingen under RS i 2016 hadde FS følgende innstilling til forslaget fra STEHK: 

«Det tilligger FS å utarbeide og vedta Uttaksregler for mesterskap og deltakelse. 
Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget, forbundsstyret innarbeider forslaget i 
Uttaksregler Norsk mesterskap. Dette blir gjeldene fra 1. januar 2017. Forslag til vedtak: 
Saken avvises som RS sak. 

På denne bakgrunn trakk STEHK sitt forslag, i tillit til at FS hadde forstått og ville gjeninnføre 
regelverket slik det tidligere var formulert med hensyn til 2-dagers prøve i regelverket fra 2012. Med 
den formulering som FS har valgt, kan vi ikke se at så har skjedd. 

Forslag til vedtak: 

Uttaksregler §7 – 2. setning endres til: 2-dagers prøver = 1 prøve. 
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Sak 12 D) 

Uttaksregler Norsk og Nordisk Mesterskap – ALDER 

ØEHK er av den oppfatning at deltagelse ved nasjonale og internasjonale mesterskap skal være en 
konkurranse mellom de hundene som har de beste kvaliteter i den disiplin det skal konkurreres i. Dette 
bør ikke være begrenset av alder, hvis vi ikke snakker om spesifikke mesterskap for junior eller 
unghund.  
 
I dagens uttaksregler, REGLER FOR UTTAK IL NM FOR LØS- OG BANDHUND og 
UTTAKSREGLER NORDISK MESTERSKAP, BANDHUND OG LØSHUND, er det i tillegg ulike 
krav til alder. «..t.o.m. kalenderåret den fyller 6 år..» for norsk mesterskap og «..t.o.m. kalenderåret 
den fyller 7 år..» for nordisk mesterskap. Det er vanskelig å forstå hvorfor det er slik. 
 
Forslag til vedtak: 

§9 i REGLER FOR UTTAK TIL NM FOR LØS- OG BANDHUND og §7 i 
UTTAKSREGLER NORDISK MESTERSKAP, BANDHUND OG LØSHUND fjernes. 

 

Sak 12 E) 

Unghundprøve løshund 

ØEHK er opptatt av at vi legger til rette for og stimulerer til at unge hunder kan og vil komme på 
jaktprøve når de er jaktmodne. HEHK og OOEHK arrangerte i 2018 en unghundprøve for løshund 
med stor interesse og god deltagelse. Eneste kravet for å kunne delta, var at hunden var under 24 
måneder ved prøvestart. Dette bør være en inspirasjon til etterfølgelse for alle. 

ØEHK ønsker derfor å utfordre alle klubber til å arrangere, alene eller i samarbeid med en eller flere 
andre klubber, en unghundprøve for sine medlemmer etter de samme kriterier fra og med 2020. Prøven 
arrangeres som en samlet 1-dags prøve i september måned og deltagende hund må være under 24 
måneder på prøvedagen. Vi ønsker videre å utfordre FS til å arrangere en nasjonal prøve, hvor beste 
hund fra hver klubb fra de lokale unghundprøvene inviteres, en hund pr. klubb. Ved lik poengsum 
rangeres den yngste hunden først. Den nasjonale prøven arrangeres som en samlet 2-dags prøve i 
november samme år. 

Vi tror dette vil være positivt for avlsarbeidet, gjennom at flere hundeiere kan bli inspirert til å vise 
fram flere unge hunder uten at de behøver å ha jakterfaring. 

En annen positiv effekt er at vi får flere samlaprøver. Med dagens muligheter oppleves dette som 
«mangelvare». Ikke bare er samlaprøver en viktig kulturinstitusjon for elghundmiljøet, men også en 
viktig arena for dommerutvikling. Da deltagelse på samla prøve ikke lenger er et krav til JCH og 
mulighetene til å avholde forenklede dommermøter blir benyttet i stor grad, mister vi den faglige 
korrigeringen og erfaringsutvekslingen som et felles dommermøte vil gi. Samla prøver gir også i stor 
utstrekning muligheter for utveksling av dommere på tvers av klubbene, noe som ytterligere styrker 
dommerfaget. 

Forslag til vedtak: 

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 måndeder for sine medlemmer. Beste 
hund fra hver klubb i de lokale prøvene, inviteres til deltagelse i en nasjonal 2-dags prøve 
samme år. FS er ansvarlig for å utarbeide nødvendig regelverk og sørge for gjennomføring av 
den nasjonale prøven. 


