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Årsmøte 2021 
Østerdalen Elghundklubb 

 
Storsalen, Tynset kulturhus, lørdag 20.02.2021 

kl.08.30-11.45 
 

Premieutdeling utsettes til senere 
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Saksliste 
 

1) Godkjenning av innkalling 
2) Godkjenning av saksliste 
3) Godkjenning av årsmøte representanter 
4) Valg av tellekorps 
5) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møte 
6) valg av protokollfører 
7) Valg av årsmøtedirigent  
8) Årsberetninger fra styret og utvalg 
9) Regnskap med rapport 
10) Budsjett 
11) Innkomne saker: ingen saker 
12) Saker fra styret ingen saker 
13) RS-saker: Saker fra Forbundet 

a) RS-sak Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund 
b) RS-sak Endring i krav for avlshunder NEG 
c) RS-sak Unghundschampionat jakt 
d) RS-sak Jaktprøveregler bandhund 
e) RS-sak Jaktprøveregler Løshund 
f) RS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund 

14) Valg 

 

 

Årsmelding fra styret 
Styret valgt på årsmøtet avholdt i 2020: 
Leder:                    Roger Olsson 
Nestleder:             Stein Grue 
Styremedlem:      Eivind Haugseth 
Styremedlem:      Per Morten Bangen 
Styremedlem:      Aina Torjul 
Varamedlem:       Martin Reiten 
Varamedlem:       Ola Kværnes 

 

Medlemmer i ØEHK pr. 31.12.2020: 469 ordinære klubbmedlemmer, 7 husstandsmedlemmer og 6 
æresmedlemmer, i alt 482 medlemmer. Dette er en svært gledelig utvikling av medlemstallet. 

Annerledesåret 2020 har vært nettopp det. Annerledes. 
Med viruspandemien, kom utfordringer, også for oss som driver med hund i skogen. Alt skulle 
plutselig stoppes, utsettes og avlyses. Til tross for dette - Vi har mye bra å se tilbake på fra sesongen 
som har vært. Vi har mange kreative sjeler i våre rekker, som valgte å lete muligheter i stedet for å se 
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begrensninger! Det har til tross for den pågående pandemien vært et aktivt år i klubben. Vi rakk så 
vidt å arrangere hundeutstillingen på Røros den 1. mars før Norge stengte ned. Etter dette ble det litt 
stillstand i vårt virke og et ras av avlysninger, før landet åpnet litt opp igjen. RS ble til manges 
forundring også avlyst. 12 klubber samlet seg imidlertid og krevde et ekstraordinært RS. Dette ble 
omgjort til et utsatt ordinært RS som ble avholdt på Gardermoen 5. september. Eivind Haugseth ble 
valgt inn i Forbundsstyret som representant for Østerdalen elghundklubb. Vi gratulerer! 

Mye tid har gått med til «utenomsportslig» aktivitet i år. En har måttet tenke nytt og kreativt for å 
holde organisasjonsarbeidet og aktivitetene i gang. Dette synes jeg Østerdalen elghundklubb har 
lyktes særdeles godt med i år. All honnør til alle bidragsytere! 

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt 8 styremøter og behandlet 46 saker. Utover møtene er telefon og 
digitale løsninger blitt benyttet. Representanter for bandhund-, løshund- utstilling- og 
ettersøkskomiteen er blitt innkalt og har deltatt på de fleste av styremøtene. Klubben var 
representert med 4 delegater på NEKF`s representantskapsmøte 2020 på Gardermoen. 

Utstilling 
2020 har vi, i likhet med tidligere år, arrangert de to tradisjonsbærende utstillingene våre. En 
innendørs på Røros i mars og en i juli i Rendalen. Begge utstillingene var godt besøkt og utstillingen 
på Elvål slo tidligere rekorder med tanke på antall hunder. NKK åpnet for søknad om ekstra 
utstillinger i «pandemiåret» - Utstillingskomiteen grep denne sjansen med begge hender, og 
resultatet ble en veldig godt gjennomført og godt likt utstilling i ridehallen på Alvdal – med nesten 
like mange hunder som på Elvål. Utstillingene er veldig viktige som både miljøskaper og som 
inntektskilde for klubben. Nok en gang - En stor takk til mannskapene som hvert år stiller opp og drar 
lasset for gjennomføringen av utstillingene. Viser for øvrig til årsmelding fra utstillingskomiteen. 
 
Prøver/dommere 
Det som tidlig på våren så ut til å bli en laber sesong – Skulle vise seg å bli nok en sesong med stor 
aktivitet på jaktprøvefronten. Mange med gode resultater som vises på antall championater. Tusen 
takk til prøveledere og dommere som velvillig stiller opp og gjør dette mulig. Klubben jobber 
kontinuerlig med å utdanne nye dommere innen alle prøveformer, og selv om vi er noenlunde 
bemannet innen de fleste prøveformene pr. nå trengs det fortsatt rekruttering til dommerstanden. 
Viser for øvrig til årsmeldingene fra bandhund-, løshund- og ettersøkskomiteen. 

Mesterskap 
Løshund-NM ble arrangert av Aust-og Vest Agder EHK. Der stilte vi med 2 ekvipasjer. Dette var Omar 
Trøen med Bjønnlosens Poppo og Ove Horten med Dolly av Kvernenget. Eivind Haugseth og Leif Arne 
Harsjøen var med som dommere. Det skulle vise seg at Agder-elgen ikke ønsket å være med på leken 
helt etter det vi hadde håpet på. Men slik er det med utendørsidrett. Vi kommer sterkere tilbake ved 
en senere anledning.  

Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Østerdalen EHK.  

Her representerte Oskar Tørres Lindstad og Jørn Ligård klubben vår med henholdsvis Bella og 
Engefloens Anja. Begge ekvipasjer fant seg noen elger, og gjorde sine saker temmelig bra gjennom 
hele dagen. Prestasjonene skulle vise seg å holde til en meget respektabel andre- og tredjeplass. Kun 
Hedmark EHK’s Erik Lindstad med Gokstadhaugens Ragnar straffet våre representanter. Til gjengjeld 
med meget solide 97 poeng. 
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Arrangørstaben gjennomførte til høyeste karakter! Vi gratulerer med innsatsen og god 
representasjon av ØEHK! 

NM Bandhund 
Arbeidet med kommende NM i bandhund 2021 har fortsatt. Noen avlyste møter har det blitt under 
Ernas retningslinjer, men med glede registreres at det drevne trekløveret Odd Sømåen, Jon Horten 
og Terje Borgos har full kontroll. Oppdateringer vil komme etter hvert som arbeidet skrider frem. 
www.nmbandhund2021.no er snart på lufta. Det vil være behov for å knytte til seg en del 
nøkkelpersonell i forbindelse med disse arrangementene. Så dersom du sitter med lyst til å bidra på 
en eller annen måte, ta kontakt. Vi håper og tror at vi får arrangert NM bandhund på tilnærmet 
normalt vis i august. 

Hjemmeside 
Våre viktigste kanaler for å få ut info til medlemmene er hjemmesiden og facebook. Det er vel 
fortsatt forbedringspotensiale. Leder har fungert som webmaster, og etterlyser sårt innspill fra 
medlemmer som er ute på aktiviteter. Noen bilder og noen ord omkring er nok  så her har alle en 
jobb å gjøre. Østerdalen elghundklubb har pt over 1600 følgere på facebook. 
 
Økonomi 
Som det er praktisert noen år nå, har ikke årsmeldingene blitt sendt ut pr. post til medlemmene. 
Dette sparer klubben for anslagsvis 12000 kroner bare i porto pr. år. 2020 var budsjettert med et lite 
overskudd. Med en tredje utstilling og stor øvrig aktivitet ble resultatet et litt større overskudd enn 
budsjettert. Dette betyr at vi fortsatt har råd til å sponse/subsidiere ulike produkter og aktiviteter, 
slik som for eksempel championatskjold, klubbjakker, mesterskapsdeltagelse osv. Det er svært 
gledelig å kunne tilby noen medlemsfordeler! Viser for øvrig til regnskapet. 

Avtale med Royal Canin 
Også i år har Royal Canin vært klubbens hovedsponsor på arrangementer. Deres bidrag er svært 
kjærkomne både for klubb og deltakere! 
 
Vel blåst alle sammen som på en eller annen måte har bidratt i året som har gått!! 
Styret vil med dette takke alle for arbeidet som er lagt ned for klubben dette året! 
Din innsats gjør en forskjell! Tusen takk for ditt bidrag! 
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Innstilte til Championat 2020 
Eier Hundens navn Regnr Championat 
Vidar Tørres Bella NO43690/16 NJ(B)CH 
Jan Ola Skott Litjvolas Lukas  NO36133/16 NJ(L)CH 
Martin Kristiansen Engefloen's Trym NO30419/18 NUCH 
Gerhard Stai Engefloen's Frøy NO30424/18  NJ(B)CH 
Audun Kregnes Engefloen's Klara NO37305/19 NJ(B)CH 
Ingrunn Snuruås Røvaråsens DB Dina NO55649/16 NJ(B)CH 
Ingrunn Snuruås Røvaråsens DB Enya NO55647/16 NJ(B)CH 
Erlend Vingelen Kira NO34076/19 NJ(B)CH 
Ove Helge Lo Bjønnlosen's Isa NO45354/17 NJ(L)CH 
Kjell Ove Ødegård Kita av Brennhøgda NO38158/17 NJ(B)CH 
Vebjørn Lillebo Snoop-Dogg NO43738/19 NJ(B)CH 
Kristian Lund Vang Tinka av Kvernenget NO45148/16 NJ(L)CH 
Per Morten Bangen Hjortlias Micro-M NO39407/18 NJ(B)CH 
John Smedbakken Hjortlias Tanja NO32045/17 NJ(B)CH 
Ove Horten Leangskogens Sika NO44120/17 NJ(L)CH 
Kristoffer Hagen Bjønnlosen's Pavo NO40487/17 NJ(L)CH 
Harald Grue Sølvrabbens Story NO35572/19 NJ(B)CH 
Martin Nytrøen Hallingnatten's Odin NO31010/15 NJ(L)CH 
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Årsmelding fra løshundkomiteen 2020 
Løshundkomiteen (LHK) har i årsmøteperioden bestått av Omar Trøen, Leif Arne Harsjøen, Ove Helge 
Lo og Per Helge Pedersen (leder). Komiteen har hatt løpende kontakt på telefon og epost gjennom 
året. Ove Helge Lo har representert LHK på styremøter. Arbeidsåret har vært konsentrert om 
arbeidet med løshundprøvene. 

 
Separate Løshund prøver 
Det er gått ca. 52 endagersprøver og 14 todagersprøver, en meget god sesong. 
Årets beste unghund ble: Bjønnlosen’s Sara NO48842/18 med 94 poeng og førstepremie  
Eier: Magnus Lagmannsveen 
Årets beste Tispe ble: Bjønnlosen’s Isa NO45354/17 med 95 poeng og førstepremie  
Eier. Ove Helge Lo 
Årets beste todagershund ble: Bjønnlosen’s Isa NO45354/17 med 189 poeng og førstepremie 
Eier: Ove Helge Lo 
Vi gratulerer! 

Østerdalsprøva 
Etter flere år med opphold ble igjen Østerdalsprøva arrangert 12.-13. november, denne gangen med 
base på Tynset. En god jobb var gjort av de som hadde ansvar for å klarere terreng og vi disponerte 
terreng fra Rendalen til Os. Det var påmeldt 6 todagers- og 7 endagsprøver og det ble gjennomført 
18 dommerdager. 3 hunder gikk til premiering og prøvens beste hund ble Näsjämtens Diesel med 
eier og fører Patrick Gustavsen. Pga. Covid-19 situasjonen og gjeldende smittevernregler, måtte 
prøven gjennomføres uten felles samling med trekning og premieutdeling. Takk til Tynset JFF for lån 
av Elgbua til prøveledelse og sekretariat, og takk til dommere og kjentmenn som stilte opp og gjorde 
prøven mulig. 

Det blir da 98 dager i skogen til sammen. 

 
Klubbmesterskap 

Klubbmesterskap løshund ble arrangert i Rendalen 5. september. 

1. NO41271/18 Bjønnlosen’s Mix, Sigurd Bjørke. Vinner med 1. premie og 78,5poeng. 
2. NO40480/17  Bjønnlosen’s Poppo, Omar Trøen nummer 2 med 1.premie med 74,5 poeng. 
3. NO39276/18 Hallingnattens Yr, Marianne Ølstad Steenland. 2. premie og 61 poeng.   
4. NO48841/18 Bjønnlosen’s Stej, Omar Trøen. 
5. NO39273/18 Hallingnattens Amy, Marianne Ølstad Steenland 
6. NO45147/16 Dolly av Kvernenget, Ove Horten 

Tre hunder kom ikke for elg. 

Tusen takk til alle som på en eller annen måte har bidratt til årets KM! Spesiell takk til våre sponsorer 
- Royal Canin - TRACKER - Alvdal/Tynset Sport - TOOLS – MAXBO Tynset 
Vi gratulerer deltakerne med flotte prestasjoner! 
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NM løshund 
NM løshund: Ingen av våre to deltagere nådde helt opp til tross for en meget god 1.dag.  

Bjønnlosens Poppo gikk til 3. premie andre dagen og fikk en 2. premie. Dolly av Kvernenget kom ikke 
for elg andre dagen. Av styremedlemmene var Eivind Haugseth tilstede som dommer, sammen med 
Leif Arne Harsjøen fra løshundkomiteen.  

Unghundprøve: 
Unghundprøve løshund: Vi gratulerer styreleder Olsson med 1.premie og 1.plass. ØEHK sto som 
teknisk arrangør, men selve utførelsen ble utført av HEHK.  

Utdanning av nye dommere 
I år har vi utdannet 6 nye løshunddommere: Esten Vingelen, Rina Ravn, Eivind Brennodden, Peder 
Langøien, Martin Nyheim Voll og Anders Thorshaug Granrud. Vi gratulerer samtlige. 
Kurs for elever ble avholdt på Tynset den 30/7. Bra oppmøte og trivelig kurs. 
Den 18. august hadde vi dommermøte der hovedvekten ble lagt på den pågående høringa på 
løshundreglene.  
 
Vi har enda ett lite dusin løshunddommerelever i klubben, og vil arbeide for å få dem autorisert. 
På den måten håper vi å bedre kapasiteten vår opp imot det vi behøver. 
Til slutt en stående applaus til alle dommere og elever/aspiranter! Dere har vært svært villige og 
hjelpsomme i gjennomføringa av de rekordmange prøvene i klubben. 
 
Omar Trøen Leif Arne Harsjøen Per Helge Pedersen Ove Helge Lo 
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Årsmelding bandhundkomiteen 2020. 

Bandhundkomiteen i 2020 har bestått av Tron Tronsmed, Vidar Tørres og Bjørn Grue(leder). 
 

Sesongen har som vanlig, vært dominert av jaktprøver. Totalt med samlet- og separatprøver, er det 
gjennomført 106 skogsdager. En nedgang fra 2019. Med det spesielle året vi har vært igjennom, så 
må si oss veldig fornøyd med dette. Den 15. august arrangerte vi Ungdomsmesterskapet i bandhund 
på TOS arena på Os. Det ble et suverent utført arrangement! En stor takk til mesterskaps general 
Martin T Krog og hans komite! Vi takker også dommere, prøveledere og deltakere, som sørger for at 
vi holder vår høye aktivitet i gang. Vi har utdannet en ny bandhund dommer. Det er Martin 
Kristiansen fra Folldal. Gratulerer!  

Ungdomsmesterskapet 2020 

Ungdomsmesterskapet ble avholdt på TOS Arena på Os den 15. august. Martin T Krog var leder for 
arrangements komiteen. Tron Tronsmed, Vidar Tørres og Jon Horten var med i hovedkomiteen. 
Erlend Lyster Ryen m.fl. fra Dalsbygda styrte kjøkkenet med stødig hånd. En stor takk til alle sammen! 
Vi hadde to deltagere. Oskar Tørres Lindstad med Bella, Som ble nr. 2. Og Jørn Ligård med Engefloens 
Anja. Som ble nr. 3. Gratulerer med glimrende innsats. Vi må også gratulere Erik Lindstad med 
Gogstadhaugen`s Ragnar, som kom på 1. plass. 

Engerdalsprøva 

Ble arrangert 1. og 2. august på Johnsgård. Vi hadde 46 startende hunder. Vi delte ut 22 premier på 
endagsprøvene, og 4 premier på todagers. Snoop-Dogg med eier Vebjørn Trøan Lillebo ble årets 
vinner. GRATULERER! Stein Grue var prøveleder. Martin T Krog var NKK-representant. Odd Sømåen, 
Audun L Kregnes, Per Helge Pedersen og Bjørn Grue var med i prøvekomiteen. Takk til alle sammen! 

Separatprøver 

Martin T Krog var prøveleder. Stein Grue var NKK-representant. Det ble gått 38 endagsprøver, hvor 
det ble delt ut 26 premier. Og 8 todagers prøver, med 7 premier. 

Klubbmesterskap 

Ble arrangert på Tynset den 4.juli. Årets klubbmester ble Engefloens Trym med eier Martin 
Kristiansen. 91 poeng. GRATULERER! Audun Kregnes var prøveleder, og Odd Arvid Nordset NKK-
representant. 

Årets hund 

Engefloens Klara med eier Audun L Kregnes , oppnådde fantastiske 100 poeng og ble dermed årets 
hund, årets unghund og i tillegg årets todagers hund med 171 poeng. Gratulerer! 

 

Vidar Tørres                              Tron Tronsmed                                Bjørn Grue 
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Årsmelding fra utstillingskomiteen 2020 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Torgrim Torpet og Ida Steihaug.  Komiteen har 
hatt god kontakt på telefon og e-mail, samt vært tilstede på utstillingene.  Komiteen har også vært 
tilstede på en del av styremøtene i 2020. 

Vi fortsetter med den gode trenden, og hadde også i 2020 meget bra med påmeldinger på våre 
utstillinger. Totalt 441 hunder har vært i utstillingsringen i regi Østerdalen Elghundklubb. 

Utstillingsåret 2015 innførte vi en vandrepremie som skal gjelde for alle Østerdalen elghundklubb’s 
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 
 Arild Høsøien 
 Hege og Roar Henningsen 
 Stein Grue 
 Joar Storås 
 Anita Skedsmo 
 Kjell Olav Husby 
 Kjell Jørund Lian 

 

Vinterutstillingen på Røros 1. mars 2020 
Årets vinterutstilling ble arrangert på Røros for 6. året på rad den 1.mars 2020.  

Det var 136 påmeldte hunder inkl. valper. 

Dommere for dagen var Arild Berget som dømte Norsk Elghund Grå, og Nils-Erik Haagenrud 
m/dommerelev Arnstein Hagen dømte Jämthund og øvrige raser + valper.  

 

Torgrim Torpet var utstillingsleder, og han gjorde en meget god jobb sammen med resten av 
utstillingsgruppa. Vi takker arrangøren for et meget godt gjennomført arrangement.  

 
Utstillingskomiteen har hatt god dialog med utstillingsleder.  Frank Engene og Ida Steihaug 
representerte utstillingskomiteen under arrangementet.  

 

Sommerutstillingen i Rendalen 5. juli 2020 
Årets sommerutstilling ble arrangert på Elvål for 7. året på rad. 

Hele 157 påmeldte hunder inkl. valper. Vår første utstilling med Covid-19 retningslinjer! 
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Dommere for dagen var Ralf Campbell m/dommerelev Arnstein Hagen på Norsk Elghund Grå, og Karl 
Eddie Berge m/dommerelev Nina Eilertsen på Jämthund og øvrige raser + valper.  

En rutinert utstillingsgruppe med utstillingsleder Tor Inge Nytrøen i spissen gjorde en fremragende 
jobb, og utstillingen ble gjennomført på en veldig fin og ryddig måte. Noen valgte å ikke bli med på 
dagens arrangement pga Covid-19, som vi har full forståelse for.  Utstillingskomiteen hadde god 
dialog med utstillingsleder frem til utstillingen, og det ble arrangert et møte i forkant. Her deltok Ida 
Steihaug fra utstillingskomiteen. Ida representerte også utstillingskomiteen under arrangementet. Vi 
tar med oss mange gode tilbakemeldinger, og vi takker arrangøren for et flott arrangement! 

 

Høstutstilling på Alvdal 29.november 2020: 
Pga. Covid-19, og flere avlyste arrangement, så utstillingskomiteen en mulighet å kunne gjennomføre 
en 3.utstilling for året. Utstillingskomiteen søkte NKK om en ekstra utstilling, og fikk dette innvilget. 
Valget ble Alvdal i den flotte hallen Fjellregionens Ridehall. Hele 148 påmeldte hunder inkl. valper. 

Dommere for dagen var Karl Eddie Berge på Norsk Elghund Grå, og Arne Foss m/dommeraspirant 
Nina Eilertsen på Jämthund og øvrige raser.  

Utstillingskomiteen v/Ida Steihaug satte opp en ny utstillingsgruppe. Bjørn Morønning var dagens 
utstillingsleder. Det ble arrangert et møte i forkant, og utstillingsgruppen gjorde en flott innsats. 
Tusen takk for deres positivitet! Ida representerte utstillingskomiteen under arrangementet.  Ønsket 
er å få denne utstillingen som et årlig arrangement, og NKK har innvilget denne også i 2021.  

 

Covid-19: 
Utstillingsåret 2020 ble litt annerledes pga. covid-19 og dens tilhørende smitteverntiltak og 
retningslinjer, men utstillingskomiteen håndterte dette på en utmerket måte. 

Sommer og høstutstillingen fikk dermed et oppsatt tidsskjema for utstillere for å fordele antall 
personer gjennom hele dagen. Oppsatt tidsskjema var noe som ble godt mottatt, og dette er noe vi 
vurderer å videreføre. Et resultat av covid har vært at vi ikke har fått ønsket publikum velkommen til 
arrangementene, ikke fått tilbudt kiosksalg og katalog for dagen. Arrangementene har inneholdt 
sluser, og inn/ut-registrering av ekvipasjene. 

 

Utstillinger 2021: 
Vi er godt i gang med å planlegge gjennomføringen av utstillinger i 2021.  

Vinter/vårutstilling: arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 28 feb. Denne har 
blitt flyttet fra Røros pga. Covid-19.  

Sommerutstilling: arrangeres utendørs på Elvål i Rendalen den 4.juli. 

Høstutstilling: arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 28 nov 

 

 

Videre arbeid 
NKK har startet opp et arbeid knyttet til terminliste, og pga. dette er søknad om neste års utstillinger 
flyttet fra 1.feb til 1.aug 2021. Alvdalsutstillinga kommer til å bli det nye på denne listen. Vi er en 
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klubb med mye aktivitet, og som ligger midt i smørøyet. 3 utstillinger vil derfor være positivt, og vil 
bidra til en god omsetning i klubben. 

Det er et stort ønske om å få utdanne flere ringsekretærer og skrivere i klubben. Det viser seg at 
dette er en stor utfordring å anskaffe, så vi ønsker å oppfordre medlemmer til å komme med innspill 
til aktuelle kandidater - også fra andre hundemiljøer.  Skrivere bør også på lik linje som andre 
ringansatte bli belønnet av jobben de utfører.  

Ønsker å gi anerkjennelse til Karin Rugsveen og Frank Engene. Karin stiller positivt opp på våre 
utstillinger som kritikkskriver når anledningen er der. Frank er komiteens trygghet med god erfaring, 
og brukes der det trengs. De begge har i år deltatt på alle våre arrangement. Deres positivitet og 
gode smil er til glede for arrangør. 

Komiteen ønsker også igjen å gi anerkjennelse til klubbens dommer som representerer Østerdalen 
Elghundklubb i hele Norge. Dette er en jobb som er veldig viktig, og som vi setter stor pris på i en tid 
da det er utfordrende å rekruttere dommere, og hvor alderen på mange av dagens dommere 
begynner å bli høy. En stor takk til John Smedbakken. 

Vi takker igjen arrangørene for flott og godt gjennomført jobb på våre utstillinger. Utstillingsledere og 
deres gruppe gjør en meget viktig og god jobb for Østerdalen Elghundklubb.  

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

Følg med på klubbens Facebookside og hjemmeside www.oehk.no for info. 

 

Torgrim Torpet      Ida Steihaug 
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Årsmelding ettersøkskomiteen 2020 
Ettersøkskomiteen har i 2020 bestått av Audun Langtjernet  Kregnes  

Samlet blodsporprøve 
Denne ble i år arrangert 6/6 ved Langen gård på Røros. Terje Borgos var prøveleder og Vidar Tørres 
var NKK-representant.  

Prøven ble gjennomført med 24 deltakende ekvipasjer fordelt på 15 i AK og 9 i EK.  Værmeldingen 
tydet på at det ville bli mye regn på selve prøvedagen men det kraftige regnet uteble slik at 
forholdene var helt på topp med frisk fuktighet og gode vitringsforhold. 

I AK-klassen ble det 5 ekvipasjer med førstepremie, 3 med andrepremie, 2 med tredjepremie mens 5 
ekvipasjer ikke oppnådde premie denne gang. 
De 5 førstepremiene ble rangert ut fra vanlige kriterier og vinner av AK-klassen i Langenprøven 2020 
med pokal for beste hund i AK ble: 

Engelsk Springer Spaniel, Bjøsi`s Massey Ferguson med eier og fører Siri Signarsdatter Nygård. 

 I EK-klassen ble det også svært jevnt i toppen med 2 hunder som oppnådde 95 poeng og 2 hunder 
med 92 poeng. 

De 2 ekvipasjene med 95 poeng hadde lik poengsetting i alle moment så det ble alder som ble 
utslagsgivende mens det ble poeng i de ulike moment som skilte nr. 3 og 4. 

Vinner av EK-klassen med pokal for beste hund i EK ble: 

Alpinsk Dachsbracke, Fjelljegerens Ares med fører Gisle Rimolsrønning, 95 poeng  

Retter en stor takk prøveleder for meget godt utført jobb. 

 
Separat blodsporprøver 
Det ble gått 64 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. 

 

Separat ferskspor 
Det ble i år gått 68 prøver. Årets prøveleder har vært Tron Tronsmed og NKK-representant har vært 
Stein Sandnes. Vi retter en stor takk til prøveleder for super jobb. 

Audun Langtjernet Kregnes                            
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Resultat og Budsjett 2019/2020 
  

 

Regnskap   Regnskap Budsjett 
Kontonavn 

  
2019   2020 2021 

  
 

       
Løshundprøve separat 

  
11 840   73 440 50 000 

Bandhundprøe separat 
  

22 850   59 200 50 000 
Fersksporprøve + Elgspor 

  
26 970   33 120 30 000 

Blodsporprøve sep. 
  

26 025   0 30 000 
Blodsporprøve samlet 

  
26 572   12 960 20 000 

Østerdalsprøva 
  

   20 160 10 000 
Engerdalsprøve 2d 

  
37 746   36 800 35 000 

Utstilling Rendalen 
  

48 502   53 654 50 000 
Utstilling Røros 

  
43 060   59 776 50 000 

Utstilling Alvdal 
  

   48 720 50 000 
Deltageravgift Mesterskap 

  
   35 968   

Utlegg dommerhonorar (KM) 
  

6 800   4 800 7 000 
Medlemsavgift  

  
120 077   146 460 150 000 

Tilskudd 
  

   20 000   
Momskompensasjon 

  
   31 010   

Annen driftsrelatert inntekt 
  

56   0   
Premier/merker/skjold/medaljer 

  
0   700   

Andre klubbeffekter 
  

79 996   45 476 50 000 
Annonse/sponsorinntekter 

  
13 380   15 200 15 000 

Renteinntekt Bankinnskudd 
  

2 843   2 109 2 500 
Renteinntekt kundefordringer 

  
16       

Annen finansinntekt 
  

386   498 500 
Sum inntekter     467 119   700 051 600 000 

          
Innkjøp av klubbeffekter for salg 

 
 87 202   124 828 50 000 

Innkjøp av varer for salg 
 

 11 616   14 964 20 000 
Beholdningsendring 

 
 24 046   -51 329 -50 000 

Styregodtgjørelse 
 

 12 500   18 000 18 000 
Leie lokale 

 
 5 750   17 975 20 000 

Driftsmateriale 
 

 4 031   7 617 10 000 
Programvare årlig vedl.hold 

 
 5 339   6 254 10 000 

Regnskapshonorar 
 

 36 583   27 657 40 000 
Dommerutgifter/kritikker m.m. 

 
 68 306   191 046 150 000 

Trykksak/kopiering 
 

 13 949   10 798 15 000 
Elghunden 

 
 39 544   41 476 45 000 

Møte, kurs, arrangement  
 

 93 304   60 345 100 000 
Annen kontorkostnad 

 
 168   755 1 000 

Porto 
 

 60       
Overnatting/reise etter regning 

 
 17 818   21 908 20 000 

Reklamekostnad/annonser 
 

 5 000   8 590 5 000 
Kontingent/Deltakeravgift/Sponsing 

 
 8 745   14 000 20 000 

Premier 
 

 24 468   43 749 40 000 
Aktivitetsavgift 

 
 15 374   33 816 30 000 

Elektronisk påmeldingsavgift NKK 
 

    11 590 10 000 
Møteutgifter/servering 

 
 4 643   24 685 25 000 

Gebyr/Vippsgebyr 
 

 2 125   2 640 5 000 
Annen kostnad 

 
 2 900   1 140 1 000 

Renter på leverandørgjeld 
 

    14   
Sum kostnader     483 471   632 518 585 000 
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Årsresultat     -16 352   67 533 15 000 

 
Østerdalen Elghundklubb 
Resultat pr.avdeling 2019 – 2020 

  2019   2020  
Avdeling Inntekter Utgifter Resultat Inntekter  Utgifter Resultat 
Løshundprøve 16 639 16 273 366 78 240 100 774 -22 534 

Bandhundprøve 24 850 19 881 4 969 59 200 45 052 14 148 

Fersksporprøve + elgspor 26 969 5 844 21 125 33 120 10 772 22 348 

Blodsporprøve sep. 26 025 10 540 15 485 0 4 300 -4 300 

Blodsporprøve samlet 26 572 6 472 20 100 12 960 10 300 2 660 

Østerdalsprøva       20 160 15 615 4 545 

Engerdalsprøva 37 745 60 818 -23 073 36 800 56 008 -19 208 

Utstilling Rendalen 58 845 30 458 28 387 54 354 25 537 28 817 

Utstilling Røros 51 610 19 350 32 260 67 376 31 678 35 698 

Utstilling Alvdal       48 720 28 115 20 605 

Administrasjon 197 859 228 265 -30 406 225 553 194 475 31 078 

Årsmøte ØEHK   16 942 -16 942 0 17 249 -17 249 

RS   26 397 -26 397 0 7 395 -7 395 

NM Nordisk deltagelse   18 575 -18 575 0 14 000 -14 000 

Premier   23 652 -23 652 0 26 809 -26 809 

UM 2020       63 568 44 440 19 128 

Ikke fordelt     0       

     -16 353   67 532 

Balanse 2019 – 2020 

  2019   2020  
Eiendeler             

Premier   22 456     6 915   
Klubbeffekter   6 000     72 870   
Kundefordringer   1 600     0   
SH 1890.11.09210 Foreningskto 35 684     57 402   
SH 1822.08.57669 Høyrentekonto 287 050     302 230   

EIENDELER     352 790   439 417 439 417 

              
Egenkap. Og Gjeld             
Levrandørgjeld   13 728     7 522   
Skyldig lønn   12 500     0   
Skyldig mva   1 848     39 647   
Annen påløpt kostnad   0         

Sum Gjeld   28 076     47 169   

              
Egenkapital 01.01.   341 068     324 716   
Resultat   -16 354     67 532   

Sum Egenkapital   324 714     392 248   
              

GJELD og EGENKAPITAL     352 790     439 417 
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Til Årsmøtet i ØEHK 2021 

 

Vedr. regnskap for 2020. 

 

 

 

I egenskap av medlem i klubben, har jeg fått i oppgave å se på regnskapet til ØEHK. 

 

Uten å ha formell kompetanse på regnskap, vurderer jeg allikevel regnskapet som svært ryddig, og 
greit fremlagt. 

Mener at regnskapet gjenspeiler klubbens aktivitet på en god måte. Min eneste bemerkning er at 
ikke alle jaktprøveinntekter fremkommer, slik at det ikke viser totalbildet godt nok. 

Dette er vel kanskje noe klubben har slitt med i mange år, at ikke alle aktiviteter blir avsluttet 
tidsnok, til å bli med på det aktuelle året. Dette kan gjelde både på inntekt/ og utgiftsida. Ofte må en 
kanskje se to regnskapsår sammen for å få rette bildet. 

Uansett oppfordrer jeg årsmøtet til å godkjenne årets regnskap. 

Ønsker alle et godt årsmøte, og lykke til med 2021.  

 

Mvh 

Bjørn Olav Frank/s 
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13 RS – Saker fra forbundet 
Det var nokså omfattende materiale vedrørende RS-saker, slik at alle RS-saker 
tas ikke inn i årsmeldingen i sin helhet, men legges som vedlegg. 

 

A) RS-sak 2021 - Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund  
 

FS forslag til vedtak:  

Forbundsstyret anbefaler ovenfor RS at de vedlagte forslag til endring Lovene for Norske 
Elghundklubbers Forbund vedtas som forbundets nye lover og sendes NKK for 
godkjenning.  

De någjeldende lover i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ble vedtatt av 
Representantskapsmøtet den 28.04.2018.  

Lovene har således vært gjeldende i 2 år. 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.  

Det utsatte representantskapsmøtet 5. september 2020 ba derfor forbundsstyret om å gå igjennom 
lovene og legge frem et forslag til revidering av disse til RS 2021.  

Forbundsstyret har innarbeidet de endringsforslagene som fremkom på RS 2020 og andre 
endringsforslag som har innkommet til styret.  

Styret har også i henhold til vedtaket til RS gjennomgått lovene og tilpasset dem slik styret mener de 
bør endres for være mer tilpasset driften av Norske Elghunklubber Forbund.  

 

Styret i ØEHK støtter dette (Reviderte lover som vedlegg til denne årsmeldingen). 
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B) RS-sak Endring i krav for avlshunder 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. 

 

 

ØEHK: Styret i ØEHK støtter dette (Reviderte lover som vedlegg til denne årsmeldingen). 

 

 

C) Unghundchampionat jakt 
 

FS forslag til vedtak:  

Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – Jakt, uten innstilling til 
vedtak for RS 2021. 

 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 Bakgrunn:  Eldre forslag fra AAEHK framlagt av FS for RS 2021 uten 
innstilling til vedtak.  
 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.  
FS får i oppgave å utforme et forslag på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og forslag fremlegges 
for RS 2016 for endelig avgjørelse»  
Av ulike årsaker er dette RS-vedtak uteglemt gjentatte ganger, men FS har nå gjennomgått saken og 
gir noen kommentarer.  
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  
FS ser verdien av å få unge hunder ut på jaktprøve, og at et slikt championat kan gi økt motivasjon for 
det. For målrettet avl på bruksegenskaper hos hund er det helt grunnleggende å få målt disse 
egenskapene så tidlig som det er forsvarlig, da en ønsker å måle de egenskapene som ligger i hunden 
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før tillærte egenskaper helt overskygger det som er medfødt. Generasjonsintervallet kan ha 
betydning for hastigheten i den avlsmessige fremgangen og en ønsker primært at det avles på 
jaktpremierte hunder. Følgelig blir det nødvendig å få unge hunder på jaktprøve. Et slikt championat 
kan stimulere områdeklubbene til å arranger såkalte unghundprøver, som et ledd i få unge hunder på 
jaktprøve.  
Det er nå gått 5 år siden denne saken ble vedtatt på RS. I denne perioden har det vært et stort fokus 
på å få unge hunder på prøve. Uten at dette er undersøkt nøye, er det FS sitt klare inntrykk at 
andelen unge hunder som er stilt på prøve har økt markert. Det er også langt flere hunder som i ung 
alder går hele løpet fram til jaktchampionatet. Det er mange faktorer som bestemmer om en hund 
kommer på prøve og hvilken alder den da har. FS stiller seg åpent til spørsmålet om et slikt 
championat vil ha noe avgjørende betydning for andelen unge hunder som stiller på prøve. 

 

ØEHK: Styret i ØEHK støtter ikke dette forslaget. 

Forslag til vedtak: Forslaget om å opprette Unghundchamionat avvises. 

Det er ØEHK sin mening og erfaring at hunder som fungerer i skogen kommer ut på prøve så snart de 
er klare. Det er videre vår oppfatning at presset i forhold til å slippe unghunder som kanskje ikke er 
modne for oppgaven allerede er stort nok. 

 

D) RS-sak Jaktprøveregler bandhund 
 

 FS forslag til vedtak:  

1. Gjeldende jaktprøveregler for bandhund brukes ut prøvesesongen 2021  

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for bandhund vedtas som gjeldende for Norske 
Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.  

3. 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.  
Endringene kommenteres her:  
Fellesbestemmelsene:  
- Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de beste forutsetningene for 
dette.  
- Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separate prøver, forutsatt at 
det er oppnevnt vara prøveleder og vara NKK-representant, og at disse fungerer under 
dommermøtet, ved bedømmelse av hunder i prøveleder og NKK-representants eie.  
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- Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd. kan starte på jaktprøve uten å være stilt på 
utstilling, skal gjelde for både 1 og 2-dagers prøve.  
- I tillegg er det gjort noen få endringer og/eller tillegg i tekst.  
 
Prestasjonsmomentene:  
Endringene her består i at det er laget en mere utfyllende/presiserende tekst/forklaring for hvert 
enkelt prestasjonspoeng, samt at det gjort noen små endringer i innledningsteksten for hvert enkelt 
moment.  
Premiering:  
Til 2.premie er forslaget at hunden må ha minimum 7 poeng i moment 2, evnen til å finne elg. For 
nåværende regler er kravet 6 poeng. 

 
ØEHK: Styret i ØEHK støtter dette (Innstilling fra bandhundkomiteen som vedlegg til denne 
årsmeldingen). 

 

E) RS-sak Jaktprøveregler løshund 
 

 FS forslag til vedtak:  

1. Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021  

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for Norske 
Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.  

3. Regelverket skal være gjeldende fra 1. august 2022 til 31.juli 2027 

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.  
Finland har en egen regelkomite som hele tiden har deltatt i prosessen.  
Sverige har kjørt en svært grundig prosess der områdeklubbene har vært involvert hele tiden.  
Det er Sverige som nå har foretatt de aller største endringene i sine prøveregler, men både Norge og 
Finland foreslår også mindre endringer.  
Løshund-komiteen vil anbefale FS å legge frem nærværende sak inkl. vedlagte regelforslag til RS, og 
foreslå at RS slutter seg til dette.  
Det Nordiske samarbeidet hadde ved starten av evalueringen en lang rekke punkter der det var 
vesentlige forskjeller, fortrinnsvis mellom Norge/Finland på ene siden og Sverige på andre siden.  
Når arbeidet nå avleveres til behandling i de respektive land, så er det fortsatt en del 
små/uvesentlige endringer, men det gjenstår bare et par litt vesentlige forskjeller. Det ene er at 
Norge og Finland har krav om Elgarbeid i poengtabellen i M4, mens Sverige ikke ønsker dette. Den 
andre vesentlige forskjellen er at Finland definerer det som gjentak selv om elgen har reist av seg selv 
(ikke støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre), mens Sverige og Løshund-komiteen i Norge 
mener at en elg som reiser av seg selv, og stopper av seg selv, ikke oppfører seg på samme måte som 
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en elg som er støkt. Vårt M6 heter da også «Evne til å stille støkt elg». Likevel har Løshund-komiteen 
foreslått en tekstlinje i M6 som åpner for at det kan regnes som gjentak selv om elgen har reiset av 
seg selv en gang i løpet av prøvedagen, forutsatt en del lostid før elgen reiser.  
De øvrige forslag til endringer er til dels gjort for å tilnærme oss Sverige og Finland, men også i stor 
grad for å bedre vårt eget reglement. Endringene kommenteres her: 
 
Fellesbestemmelsene generelt:  
Jaktprøvereglene eies av NKK etter forslag fra NEKF. Etter RS sendes reglene til NKK for godkjenning.  
Fellesbestemmelsene er i stor grad styrt av NKK, spesielt den generelle delen, men NEKF kan komme 
med forslag her. Det som er mer spesifikt for denne prøveformen har Elghundforbundet større 
påvirkning på.  
- Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de beste forutsetningene for 
dette.  
- Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separatprøver, forutsatt at det 
er oppnevnt vara prøveleder og vara-NKK representant, og at disse fungerer ved bedømmelse av 
hunder i Prøveleder og NKK-representants eie.  
- Det er tatt inn forslag om at hunder som har en overdrevet aggressiv losføring som for eksempel 
forsøk på å rive ned kalv, skal diskvalifiseres. Hund som prioriterer å jage rådyr og ikke lar seg koble 
skal også kunne diskvalifiseres.  
 
Fellesbestemmelsene jaktprøve løshund  
- Det foreslås at Jaktprøven skal avholdes på elg, men at arbeid med Hjort i enkelte moment kan 
godskrives dersom dette kommer hunden til gode.  
- Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd kan starte på jaktprøve skal gjelde både for 1- og 
2-dags prøve.  
- Det tas inn i reglene nå at hundens direkte retur til prøvegruppa etter å ha jobbet med elg skal 
godskrives som elgarbeid. Dette stod kun i dommerkompendiet før.  
- Det er også tatt inn et punkt om elgarbeid på svake dyr, eksempelvis enslig liten kalv. I slike tilfeller 
foreslås det at hunden bør kobles og slippes på nytt et annet sted. Poeng og tidsberegning som for 
naturlig hinder.  
 
Bedømmingsmomentene:  
M1 Søk  

- Hunden skal få jobbe uavbrutt i minst 60 min men naturlig forflytning i terrenget tillates.  
- Det er tatt inn et avsnitt om at sterkt avvikende søksturer ikke skal tas med i 
gjennomsnittsberegningen. Dette om dommer antar at hunden har vært etter dyr som ikke vil 
stoppe, eller vært etter andre dyr. I dette momentet er det hundens frie søk som skal testes.  
- UFS (uttak første søkstur ) er nå flyttet opp i en parallell kolonne ved siden av de ordinære 
søksturene. Da må hunden utføre tilnærmet samme jobb ved UFS som ved flere søksturer. Poeng på 
UFS er nå 5-8 poeng. Finland vil ha det samme, mens Sverige ønsker 4-8 poeng.  
 
M2 Evne til å finne elg  

- Her er det også laget en parallell kolonne for uttak første søkstur.  
- For øvrig er det mindre endringer og presiseringer, men det utdypes at hundens effektivitet og 
søksmønster også skal være viktige kriterier ved bedømmelsen. Samme gjelder for M1.  
 
M3 Evne til å stille elg i uttaket  
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- Her er tabellen justert noe, og den er nå veldig lik også for våre samarbeidsland. Tabellen tar nå inn 
i seg flere scenarier slik at det skal være mindre tvil om poengsettingen.  
- Ved flere uttak skal det fortsatt poengsettes etter en gjennomsnittsbetraktning, men i teksten er 
det nå også beskrevet noen unntak for dette.  
- Uttaksområdet defineres nå med en radius på 200 meter. (var 100 før)  
 
 
M4 Losarbeidets kvalitet  

- Definisjonen på losområdet defineres som radius 200 meter med tanke på blinking.  
- Ved mer enn 2 blinkinger skal nå hunden trekkes 2 poeng i M4 i stedet for 50% av opprinnelig 
poeng. Da blir dette likt Sverige, mens Finland kun trekker i M10.  
 
M5 Påhengelighet  

- Her er tabellen foreslått endret slik at det er 2 parameter som kan gi samme poeng.  
- Det foreslås at samlet 4 km påhengelighet på en dyregruppe skal gi 10 poeng. En enkel 
påhengelighet/forflytning på 2,5 km med gjentak skal også kunne gi 10 poeng.  
 
M6 Evne til å stille støkt elg  

- Det er foretatt noen små justeringer i tabellen, blant annet er kravet til å få 10 poeng skjerpet slik at 
hunden i tillegg til nødvendige gjentak også må stå i los ved prøvens slutt.  
- Elgen skal som før være støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre for å kunne få et 
poenggivende gjentak, men det er åpnet for å godskrive et gjentak selv om elgen reiser av seg selv, 
forutsatt minimum 30 min stålos før elgen reiser.  
- Det tillates ganglos etter første støkking frem til første gjentak, men deretter må det være taus 
hund etter de neste støkkingene.  
 
M7 Lostid  

- Ingen endringer i prinsippene, men som et kompromiss foreslås det heving av lostid for 9 og 10 
poeng til hhv 190 og 220 minutter. Finland ville helst ha 250 minutter for 10 poeng.  
 
M8 Losmålets hørbarhet og M9 Bruken av målet  

- For å få 9 eller 10 poeng i disse momentene må lostid være 90 minutt. Finland har hittil krevd 180 
minutter los for høyeste poeng her.  
 
M10 Lydighet og samarbeid  

- I tabellen åpnes det nå for at hunden kan få 2 poeng etter retur fra minst 2 km påhengelighet i 10b. 
For øvrig er tabellen i prinsippet uforandret.  
- I stedet for at hunden skal ha maks 6 poeng i momentet når den har under 200 minutter elgarbeid 
eller mer enn 2 blinkinger, så foreslås det nå et trekk på 2 poeng.  
- Det åpnes også for at hunden kan få 2 poeng for innkalling i 10a selv om det blir uttak i første 
søkstur.  
 
Vekttall momenter:  
Vekttall har ikke vært gjenstand for de store drøftingene på Nordisk nivå. Fra et avlsmessig synspunkt 
er det selve momentpoengene som er viktige. Men Sverige vil uansett gjøre noen endringer for å 
tilpasse seg regelverket Norge og Finland har.  
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Løshund-komiteen i Norge (og antakelig Finland) ønsker likevel å foreslå en endring i vekttall:  
Det foreslås å flytte 0,5 vekttall fra M3 til M7.  
I M3, «Evne til å stille elg i uttaket», er det i stor grad elgen som bestemmer. Dette er gjennom de 
siste årene blitt bekreftet ved at flere hunder er brukt i forskjellige terreng og da viser det seg at det i 
større grad er terreng/årstid/type elg som bestemmer om elgen står i uttaket. Hunder som for øvrig 
gjør en kjempejobb blir straffet vel hardt ved å bruke 1,5 vekttall, da det er miljømessige faktorer 
som i stor grad styrer dette. Våre elghunder er «stillende hunder», og denne egenskapen er selvsagt 
viktig. Men for å få en god poengsum så må hunden vise denne egenskapen gjennom hele 
prøvedagen. Ved å beholde koeffisient 1 i M3 så er likevel dette en prioritert egenskap.  
Når så M7 Lostid, foreslås løftet fra 0,5 til 1 i vekttall, så er jo dette også en prioritering av hundens 
stillende egenskap. Dessuten så er det under los vi lykkes under praktisk jakt 

 

ØEHK: Vedr.  Revisjon av løshundreglene. 

Bakgrunn: Dommermøtet i ØEHK og høringstilsvar på regelendringer til NEKF fra ØEHK samt 
løshundkomiteen i NEKF sin innstilling til RS 2021 angående regelendringene. 

ØEHK ser med forundring at LHK foreslår og flytte 0,5 vekttall fra moment 3 til moment 7 i 
løshundreglene. Dette bryter fundamentalt med den forståelsen ØEHK har av hva som er 
løshundjaktens idè. Å svekke vektleggingen av hundens evne til å stille elg er etter vår mening 
forkastelig. 

Styret i ØEHK støtter i dette med unntak av flytting av vekttall mellom moment 3 og 
moment 7 (Innstilling fra løshundkomiteen som vedlegg til denne årsmeldingen). 

Forslag til vedtak:  Løshundreglene vedtas som foreslått, men vekttall 1,5 i moment 3 i 
løshundreglene beholdes. 

 

 

F) Nye championatregler jakt løs- og bandhund 
 
FS forslag til vedtak:  

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.  
 
 
 
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER  
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit 
elghund:  
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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 1 
stk. 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. 

 
ØEHK: Tema, Jaktchampionatregler løshund og bandhund 
Bakgrunn: Forslag til endrede regler for jaktchampionater framlagt av FS for RS 2021  
Det er ØEHK sin oppfatning at forslaget om fire prøver for jaktchampionat, derav 2 med 1. premie på 
samlaprøve, har sin bakgrunn i ønsket om å avskaffe todagersprøven som championatkrav. ØEHK er 
enig i at todagersprøven for løshund bør avskaffes, men 2 samlaprøver for å eventuelt "sukre pillen" 
synes vi er meningsløst. 

Kravet om 2 samlaprøver vil være ødeleggende for prøvevirksomheten i distriktene med store 
avstander og i små klubber, og framstår som usolidarisk. 

ØEHK forstår ikke hvordan vi bedre kan måle en hunds egenskaper dersom prøveledelsen er 
samlokalisert. Det kan virke som at motivasjonen for kravet kanskje er manglende tillit til 
dommerstanden utover landet ved separatprøvene. 

ØEHK håper dette ikke medfører riktighet. 

Tilliten dommerne imellom i vår organisasjon må være absolutt! 

ØEHK mener at jaktchampionatreglene bør harmoniseres med de som gjelder i Sverige da vi har en 
meget betydelig avlsutveksling i Skandinavia. 

Forslag til vedtak:   

ØEHK foreslår for RS 2021: 
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NJ(L)CH  
Tre ganger 1.premie på løshundprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av prøvene 
må være gjennomført før 23.desember.  

To ganger VG under to forskjellige dommere på utstilling i enten Norge, Sverige eller Finnland. 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk jaktchampionat må det oppnås 1.premie på 
jaktprøve. Prøven må være gjennomført før 23.desember. To ganger VG på utstilling to forskjellige 
dommere i enten Norge, Sverige eller Finland. 

Dersom dette forslaget ikke får flertall på RS 2021 ønsker ØEHK å foreslå for RS 2021 å 
beholde dagens krav til NJ(L)CH. 

 

NJ(B)CH  

ØEHK opplever at bandhundmiljøet i vår organisasjon er fornøyd med dagens chamionatkrav . Det 
norske bandhundmiljøet er så godt som enerådende i Norden, og vi tror at bandhundmiljøene 
ytterligere vil styrke seg med å beholde dagens ordning. 

 

Forslag til vedtak: 

ØEHK foreslår for RS 2021 å beholde gjeldende krav pr. sesongen 2020 som krav til 
NJ(B)CH. 
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Innstilling til valg på årsmøtet 2021 i ØEHK fra valgkomitéen 

 

Funksjon   Navn   Periode  På valg 

Styre 

Leder    Jan Roger Olson  1år fra 2021  Gjenvalg 

Nestleder   Stein Grue  2år fra 2020  Nei 

Kasserer   Eivind Haugseth  2år fra 2021  Gjenvalg 

Styremedlem   Per Morten Bangen 2år fra 2021  Gjenvalg 

Styremedlem   Martin Reiten  1år fra 2021  Gjenvalg 

Vara1    Martin Krogh  1år fra 2021  Ny 

Vara2    Ola Kværnes  1år fra 2021  Gjenvalg 

Fagkomitéer 

Bandhund   Bjørn Grue  2år fra 2020  Nei 

Løshund   Per Helge Pedersen 2år fra 2020  Nei 

Ettersøk   Audun Kregnes  2år fra 2021  Gjenvalg 

Utstilling   Ida Steihaug  2år fra 2021  Gjenvalg 

Valgkomite 

Leder    Omar Trøen  3år fra 2019  

Medlem   Norvald Aas Solvang 3år fra 2020 

Medlem   Bjørn Grue  3år fra 2021  Ny 

Vara    Kai Schei  1år fra 2021  Gjenvalg 

 

Valgkomitèen erfarer at det er tradisjon for å delegere utnevnelsen av revisor til styret i ØEHK. VK er 
imidlertid også kjent med at nåværende revisor, Bjørn Olav Frank, fortsatt er villig. 

 

Ove Helge Lo   Omar Trøen  Norvald Aas Solvang 

  



28 
 
 

 

 

Forslag fra valgkomitèen til årsmøtet 2021 i ØEHK angående styrehonorarer 

 

Funksjon    Godtgjørelse 

 

Leder     5000 kr 

Nestleder    1000 kr 

Kasserer    3000 kr 

Sekretær    1000 kr 

Styremedlem    1000 kr 

 

Leder Bandhund   1000 kr 

Leder Løshund    1000 kr 

Leder Ettersøk    1000 kr 

Leder Utstilling    1000 kr 

WEB-ansvarlig    3000 kr 

SUM     18.000 kr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kjøregodtgjørelse for tillitsvalgte gis for reiser over 50 km. 

 

 

Ove Helge Lo  Omar Trøen  Norvald Aas Solvang 

 

 


