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Årsmøte 2018 
Østerdalen Elghundklubb 

Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag 17.02.2018 kl.11.30 
Etter endt møte: Anders A. Hodøl – Tilbakeblikk og et skråblikk inn i fremtiden. 

Etter endt kåseri: 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 
  



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) Innkomne saker: ingen saker 
11) Saker fra styret 

A. Vedtekter for områdeklubber (ØEHK) Forbundet har vedtatt at alle lover/vedtekter 
skal gjennomgåes på nytt.  

B. Informasjonssak: UM bandhund 2020 og NM bandhund 2021 
C. Informasjonssak: 50-årsjubileum – Arrangement. 

12) Budsjett 
13) RS-saker: Saker fra Forbundet (saksdokumenter ligger på ØEHK sine hjemmesider) 

A. Forenkling og effektivisering 
-Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget 

B. Organisering 
-Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget 

C. Lover for NEKF 
-Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget 

D. Kontingent 2019 
-Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget    

 

14) Tildeling av hedersbevisninger 
15) Valg 

 

 

  



Årsmelding fra styret 
Styret valgt på årsmøtet avholdt i 2017: 
Leder:                    Martin Tamnes Krog 
Nestleder:             Roger Olsson 
Styremedlem:      Eivind Haugseth 
Styremedlem:      Per Morten Bangen 
Styremedlem:      Bård Østvang 
Varamedlem:       Stein Grue 
Varamedlem:       Per Jarle Sæter 

 

Medlemmer i ØEHK pr. 31.12.2017: 427 klubbmedlemmer, 7 husstandsmedlemmer og 6 
æresmedlemmer, i alt 440 medlemmer. Dette er en økning på 4 medlemmer fra forrige år. 

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt 8 styremøter og behandlet 51 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 7 delegater på NEKF`s 
representantskapsmøte 2017 på Stjørdal. 

Utstilling 
I 2017 har vi, i likhet med tidligere år, arrangert 2 utstillinger. En innendørs på Røros i mars og en i 
Rendalen på juli. Begge utstillingene må sies å være en suksess og er en viktig inntektskilde for 
klubben. En stor takk til mannskapene som stiller opp for å gjennomføre disse. Viser for øvrig til 
årsmelding fra utstillingskomiteen. 
 
Prøver/dommere 
Nok en sesong med stor aktivitet på jaktprøvefronten, 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 
bra bemannet innen alle prøveformene pr. nå trengs det fortsatt rekrutering til dommerstanden. 
Viser for øvrig til årsmeldingene fra bandhund-, løshund- og ettersøkskomiteen. 

Mesterskap 
Bandhund NM ble arrangert av Nord-Trøndelag EHK. Der stilte vi med hele 4 ekvipasjer. Dette var 
Audun Kregnes, Bjørn Grue, Elin Elg Trøen og John Trøen. John og Bjørn gjorde sine saker meget bra 
og det var stor spenning før offentliggjøring av resultater. De endte som kjent henholdsvis på 2. og 3. 
plass! Meget sterke prestasjoner av både førere og hunder. Audun og Elin var uheldige og kom ikke 
for elg, og endte litt nede på resultatlista. 

Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Oslo Området EHK og Hedmark EHK. Her representerte 
Halgeir Harsjøen klubben vår med Yrttiperæ Bajas. Bajas kom for elg, men var nok litt uheldig med 
dagens prøveelg og kom på en flott 9. plass.  

Vi gratulerer med innsatsen og god representasjon av ØEHK! 

Hjemmeside 
Våre viktigste kanaler for å få ut info til medlemmene er hjemmesiden og facebook. De har i år ikke 
vært like jevnlig oppdatert som vi kunne ønske. Dette har vi fått tilbakemeldinger om, og håper dette 
kan bedre seg i året som kommer. Men vi trenger fortsatt stoff til sidene, så her har alle en jobb å 
gjøre. På facebook får vi stadig flere følgere og har nå passert 1000 følgere. 



 
 
Økonomi 
Som det ble informert om på årsmøte i fjor har vi bestemt og ikke sende ut årsmøteinnkallingen og 
årsmøtepapirene pr post. Dette pga. den økonomiske belastningen dette er. Vi sendte derimot ut på 
styre-web til alle medlemmene at disse papirer er å finne på hjemmesiden.                                                     
Viser for øvrig til regnskapet. 

Avtale med Appetitt 
Også i år har Appetitt vært klubbens sponsor. De gir våre medlemmer en rabatt på hundefor som kan 
brukes hos alle Appetitt`s forhandlere (FK Butikkene). Medlemmene får da 2 gratis forsekker for hver 
5. de kjøper. I tillegg er Appetitt sponsor på våre arrangementer. 
. 

Styret vil med dette takke alle for den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned i 
klubben dette året! Tusen takk!! 

 

 

 



Innstilte til Championat 2017 

  

Eier Hundens navn Reg. nr. Championat 
Aina Torjul Hjortlias Ada NO33645/15 N UCH 
Aina Torjul Hjortlias Ada NO33645/15 S UCH 
Aina Torjul Hjortlias Ada NO33645/15 SE J(LE)CH 
Roger Bjørke Vito NO41860/14 N J(L)CH 
Asbjørn Rimstad Unas Putin NO35682/14 N J(B)CH 
Tor Solbakken Holingens Smygar NO57463/13 N J(B)CH 
Tor Solbakken Holingens Smygar NO57463/13 N UCH 
Tor Inge Nytrøen Skott SE34106/2014 N J(L)CH 
Tor Inge Nytrøen Skott SE34106/2014 SE J(Lö)CH 
Per Morten Bangen Mini-J NO38025/15 N UCH 
Line Bjørshol og 
Villemo Holden Kleivadalens B-R Bella Bahia NO31225/15 N J(B)CH 
Line Bjørshol og 
Villemo Holden Kleivadalens B-R Bella Bahia NO31225/15 N UCH 
Svein Stavås Kleivadalens B-R Basse NO31222/15 N UCH 
Svein Stavås Kleivadalens B-R Basse NO31222/15 N J(B)CH 
Olav og Jan Erik 
Bjørshol Kleivadalens B-R Buffy Bjørn NO31226/15 N J(B)CH 
Jan Bjørshol Kleivadalens B-R Bajas Baloo NO31221/15 N UCH 
Jan Bjørshol Kleivadalens B-R Bajas Baloo NO31221/15 SE UCH 
Jan Bjørshol Kleivadalens B-R Bajas Baloo NO31221/15 SE J(LE)CH 
Erlend Vingelen Bjuti NO38026/15 N J(B)CH 
Bjørn Grue Saga NO38506/15 N UCH 
Frank Engene Midtskogmarkas E-T Tyra NO36250/15 N J(B)CH 
Marianne Steenland Hallingnattens Tiki NO52872/13 N J(L)CH 
Ole Erik Engset Skinnemoens Etna NO36533/13 N J(B)CH 
Eivind Haugseth Eräansion Robin FI25580/13 FI JCH 
Eivind Haugseth Eräansion Robin FI25580/13 NORD J(L)CH 
Martin Tamnes Krog Midtskogmarkas E-T Atti NO36251/15 N J(B)CH 
Per Kristian Fossmo Eventyråsens Faitass NO36156/14 FI JCH 
Per Kristian Fossmo Eventyråsens Faitass NO36156/14 NORD J(L)CH 



Årsmelding fra løshundkomiteen 2017 
Løshundkomiteen (LHK) har i årsmøte perioden 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 løshund prøver. 
 
Separate Løshund prøver 
Den gledelige trenden med stor interesse for å gå løshundprøver fortsetter. Vi har klart å 
gjennomført 61 endags prøver og 12 todagers prøver. Dette må vi være meget godt fornøyd med, da 
det er mer enn en dobling av fjorårets aktivitet! En meget stor takk til dommere og ikke minst Eivind 
Haugseth som har administrert prøvene. 
 
Årets beste tispe og unghund  
Unghund; Hallingnattens Ragg, NO36490/16 - 87 poeng. Eier Bjørn Rolstad. 
Tispe; Hallingnattens Tiki, NO52872/13 - 94 poeng. Eier Marianne Steenland. 

 
Klubbmesterskap 
I år som i fjor ble klubbmesterskapet avviklet på Elvål den 02.09.2017 alle de fem hundene som 
kvalifiserte seg kom for elg, men ingen mestret utfordringene godt nok til premiering, og følgelig ble 
ingen klubbmester kåret i år heller. Man får tro at det vil skje i 2018 på tredje forsøk. 

 
Ungdoms-NM 
Halgeir Harsjøen representerte ØEHK med NEG Yrttiperæ Bajas Fi 56033/15, og presterte hederlig 
inn til en niendeplass. Dommer for ØEHK var Roger Olsson. ØEHK gratulerer. 
 
Utdanning av nye dommere 
NEKF hadde i år oppdatering for alle løshunddommere og arrangerte en samling på Gardermoen for 
2 dommere fra hver klubb som fungerte som utdanningsansvarlige i sine respektive områdeklubber. 
Fra ØEHK deltok Ivar Tørresdal og Ove Helge Lo som fikk ansvaret for å oppdatere og godkjenne både 
gamle og nye dommere og elever. Det ble avholdt to samlinger ei på skytebanen i Øvre Rendal, og ei 
på Reinheim, begge med godt oppmøte. Hege Unseth ordnet med fortreffelig traktering ved begge 
anledninger. 
Kjell Petter Graaberget og John Smedbakken valgte å gi seg som dommere ved denne korsveien, og 
ØEHK takker dem for innsatsen. 
Vi har gledelig nok fått 7 nye dommere i løpet av høsten. Disse er: Bjørn Morønning, Leif Arne 
Harsjøen, Vidar Tørres, Gaute Ingebrigtsen, Roger Bjørke, Roger Olsson og Bård Østvang. 
I tillegg har vi flere interesserte på lista.  
Oppsummert kan ØEHK se tilbake på mer enn en dobling av aktiviteten på prøvesida, og et 
formidabelt løft i utdanningen av nye dommere. Der er rimelig å håpe at dette skal gi løshundmiljøet 
i klubben at skikkelig dytt i riktig retning. 
Løshundkomiteen i ØEHK takker for all velvilje og alt godt samarbeid i 2017. 
 
 
 
Omar Trøen                       Leif Arne Harsjøen                           Per Helge Pedersen 



Årsmelding bandhundkomiteen 2017. 

Bandhundkomiteen i 2017 har bestått av Tron Tronsmed, Vidar Tørres og Bjørn Grue (leder). Det har 
også i år vært stor aktivitet. Komiteen har i år jobbet med jaktprøver, både samlet og separat. Vi har 
avholdt kurs for bandhunddommere i forbindelse med innføring av nytt skogskort. Der var det samlet 
over 60 deltagere. Instruktører var Vidar Tørres, Stein Grue og Bjørn Grue.  I tillegg har vi avholdt 
teorikurs for bandhunddommere. Her var Bjørn Grue instruktør. Vi takker alle instruktører! Vi har i år 
fått 5 nye bandhunddommere. Det er Audun Kregnes, Eivind Haugseth, Ole Julius Rye, Bård Østvang 
og Odd Arvid Nordset. 

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! 

NM Bandhund 2017 
NM ble i år arrangert i Namskogan i Nord Trøndelag. Der hadde vi 4 deltagere: Rugg med eier John 
Trøen. Saga med eier Bjørn Grue. Svartkamplias Anton med eier Elin Elg Trøen. Og Kira med eier 
Audun Kregnes. Rugg og John Klinket til med 2. plass og 184 poeng. Saga og Bjørn fulgte opp med 3. 
plass og 180 poeng. GRATULERER! OG LIKE VIKTIG! Vi hadde også med 4 dommere. Det var Tron 
Tronsmed, Vidar Fredheim, Martin Tamnes Krog og Stein Grue. Tusen takk for innsatsen! 

Engerdalsprøva 
Engerdalsprøva gikk 28. 29. og 30. juli, med hovedkvarter på Johnsgård. Odd Sømåen var også i år 
prøveleder. Han begynner å bli uerstattelig! Per Helge Pedersen var årets NKK representant. Det ble 
gått 8 todagers prøver. Her ble det 3 1. premier. Det ble gått 15 endagsprøver. Her ble det utdelt 6 1. 
premier og 1 2. premie. Vinner av årets prøve ble Mini-J med eier Per Morten Bangen med 86 poeng. 
GRATULERER! Vi må også takke Johnsgård Turistsenter for utmerket vertskap! Og til slutt må vi takke 
vår sponsor Apetitt! 

Separatprøver 
På separatprøvene var Jan Bjørshol prøveleder. Per Morten Bangen var NKK representant. Det ble 
gått 21 endagers prøver. Her ble det hele 19 premieringer. Det ble gått 13 todagers prøver. Her ble 
det også imponerende 10 premieringer. Her må vi også takke Vidar Fredheim og Per Helge Pedersen 
som på hver sin måte har vært med og administrert. 

Klubbmesterskap 
Nytt av året ble det arrangert klubbmesterskap, som endags samlet prøve. Det ble avholdt på Tynset 
første helga på juli. Bjørn Grue var prøveleder, og Kai Schei NKK representant. Det var 5 deltagere, so 
m ble tatt ut etter fjorårets resultater. Klubbmester ble Kleivadalens Bajas Baloo med eier Jan 
Bjørshol. Nr 2 ble Svartkamplias Anton med eier Elin Elg Trøen, fører Eivind Haugseth. Nr 3 ble Mini-J 
med eier Per Morten Bangen. Gratulerer! 

Årets unghund ble Tjelderåsen’s Åå Frøya No 37839/15, med eiere Hege Søberg og Åge Aasvang. 
Årets Tispe ble Kleivadalens Bella Bahia No 31225/15 med eiere Line Bjørshol og Vilemo Holden. 

GRATULERER! 

 

Vidar Tørres                                          Tron Tronsmed                                Bjørn Grue 

  



Årsmelding fra utstillingskomiteen 2017 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Bjørn Morønning og Stian Tørhaug.  Komiteen 
har hatt kontakt på telefon og e-post, samt vært tilstede på utstillingene. Komiteen har ikke vært til 
stede på styremøtene i 2017. 

Vi fortsetter den gode trenden og hadde også i 2017 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 5. mars 2017 
For 3. året arrangerte vi en vinterutstilling på Røros den 5. mars 2017. Det var hele 124 påmeldte 
hunder inklusive valper.   

Frank Christiansen dømte Norsk elghund grå og Arild Berget dømte Jämthund og øvrige raser. 

Tron Vidar Tronsmed var også i 2017 utstillingsleder og gjorde igjen en meget god jobb sammen med 
resten av utstillingsgruppen. Vi takker arrangøren for et meget godt gjennomført arrangementet. Vi 
er godt i gang med å planlegge gjennomføringen av utstillingen i 2018, og utstillingskomiteen er 
sikker på at vi også i år får et godt arrangement.  

Utstillingskomiteen hadde tett dialog med utstillingsleder både før, under og etter utstillingen og 
Bjørn Morønning representerte utstillingskomiteen under arrangementet. 

 
Sommerutstillingen i Rendalen 9. juli 2017 
Årets sommerutstilling ble arrangert på Elvål for 4. året på rad.  Nok en gang var det over 100 
påmeldte hunder og en vesentlig økning fra i fjor. 

Dommere var Rolf Frostad dømte Norsk elghund grå og Bjørn Bjerketvedt dømte Jämthund og øvrige 
raser. 

Den etter hvert så rutinerte utstillingsgruppa med utstillingsleder Torbjørn Halvorsen i spissen, 
gjorde en fremragende jobb, og utstillingen ble gjennomført på en meget god måte. 

Utstillingskomiteen hadde tett dialog med utstillingsleder frem til utstillingen og deltok på 
erfaringsmøte i etterkant av utstillingen. Bjørn Morønning deltok fra utstillingskomiteen.   

 
Utstillinger 2018 

 Vinter-/vårutstilling 2018: Arrangeres for 4. året innendørs i ridehall på Røros den 4. 
mars (første søndag i mars)   

 Sommerutstilling 2018: Arrangeres for 5. året på Elvål den 8. juli (andre søndag i 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. 

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 ønsker også igjen å gi Terje Redtrøen anerkjennelse som ringsekretær. Han stiller positivt opp på 
våre utstillinger så snart han har anledning. Hans profesjonelle og aktive rolle som ringsekretær er til 
glede for både deltagere og arrangør. 

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. 

 

Bjørn Morønning Stian Tørhaug 

 

 

 

Årsmelding ettersøkskomiteen 2017 
Det ble ved årsmøtet, avholdt i 2017, bestemt at det skulle opprettes en egen komite for ettersøk. 
Denne har blitt ledet av Elin Elg Trøen. I 2016 fikk klubben utdannet to ettersøk videregående 
instruktører, Vidar Fredheim og Elin Elg Trøen. Det har blitt avholdt ett kurs i ettersøk videregående i 
2017 med i alt 16 deltakere. 

 
Samlet blodsporprøve 
Denne ble også i år arrangert ved Langen Gård på Røros. Terje Borgos var prøveleder på tredje året, 
og Ivar Tørresdal var NKK representant. Det ble gått 22 (23 – 2016) prøver, og årets vinner ble 
Mariette Hansen med Njupavallens River Race. Deltakerne imponerte stort ved årets samlet prøve og 
hele 15 ekvipasjer gikk til 1. premie, derav 5 til HP. Vi ønsker å rette en stor takk til prøveledelsen og 
dommerne, samt vertskapet for et utmerket arrangement! 

 
Separate blodsporprøver 
Det ble avholdt 76 (68 – 2016) prøver, hvor hele 63 ble premiert. Det var totalt 83 påmeldte 
blodsporprøver i 2017. Vi takker prøveleder Terje Borgos på femte året og NKK representant  Aud 
Tordis Høsøien for utmerket gjennomføring! 



 
Separate fersksporprøver 
Det er i år gått 64 (54 - 2016) prøver. Det var totalt 77 påmeldte fersksporprøver, men pga tidlig 
snøfall, fikk vi ikke gjennomført alle prøvene. Elin Elg Trøen har vært prøveleder, og vi takker NKK 
representant Eivind Haugseth. 

 

Det er dommernes positive innstilling og velvilje, som har gjort det mulig å gjennomføre så mange 
prøver. Østerdalen Elghundklubb ved ettersøkskomiteen er derfor utrolig takknemlig og stolt over 
dommerstaben vår, og vi ønsker å rette dere en STOR TAKK for innsatsen i 2017! 

 

Elin Elg Trøen 

 

 



Østerdalen Elghundklubb 
 

Resultat og Budsjett 2017/2018 
 
 

   Regnskap    Regnskap Budsjett   
Kontonavn  2016 2017 2018   
         
Løshundprøve sep. 1d  21 600 28 200 22 000   
Løshundprøve sep. 2d  7 200 14 400 10 000   
Bandhundprøve sep. 1d  21 600 13 800 22 000   
Fersksporprøve + Elgspor  20 000 41 400 20 000   
Blodsporprøve sep.  26 800 49 200 25 000   
Blodsporprøve samlet  7 550 13 000 7 000   
Bandhundprøve sep. 2d  16 800 14 800 15 000   
Engerdalsprøva 1d  14 400 6 600 12 000   
Engerdalsprøve 2d  9 600 10 800 8 000   
Tynsetprøva     20 000   
Utstilling Rendalen/Vårutstilling  60 312 53 264 55 000   
Utstilling Røros/Høstutstilling  58 452 51 795 51 000   
Kurs  0 31 100 0   
Medlemsavgift/utstilling  137 209 132 614 140 000   
Andre klubbeffekter  4 200 0 20 000   
Annonse/sponsorinntekter  11 300 17 000 10 000   
Lotteriinntekter  21 350 0 0   
Renteinntekter Bankinnskudd  1 225 1 032 1 000   
Sum inntekter   439 598 479 005 438 000   
         
Innkjøp av klubbeffekter for salg  23 400 2 100 10 000   
Innkjøp av varer for salg  9 510 10 753 20 000   
Innkjøp av lodder for salg  23 850 0 0   
Beholdningsendring  -50 758 19 376 10 000   
Styregodtgjørelse  8 000 12 500 8 000   
Leie lokale  9 825 10 330 10 000   
Driftsmateriale  4 402 687 4 000   
Programvare årlig vedl.hold  11 895 14 910 12 000   
Regnskapshonorar  19 323 23 138 18 000   
Dommerutgifter/kritikker m.m.  69 254 35 825 79 000   
Trykksak/kopiering  16 453 21 890 16 000   
Elghunden  70 886 50 871 46 000   
Møte, kurs, arrangement   94 528 146 152 93 000   
Annen kontorkostnad  689 4 287 2 000   
Porto    4 730     
Reklamekostnad/annonser  7 000 7 000 7 000   
Kontingent/Deltakeravgift/Sponsing  30 866 25 840 31 000   
Premier  51 746 70 569 48 000   
Aktivitetsavgift  11 332 11 400 14 000   
Gebyr  10 017 7 204 10 000   
Annen rentekostnad  0 0 0   
Sum kostnader   422 217 479 562 438 000   
         
Årsresultat (overskudd)   17 381 -557 0   
       



Østerdalen Elghundklubb 
 

Resultat pr. avdeling 2016/2017 
 

 
 2017    2016   

Avdeling Inntekter  Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 

Løshundprøve 42 600 -39 083 3 517 28 800 -7 416 21 384 

Bandhundprøve 28 600 -49 842 -21 242 38 400 -5 839 32 561 

Fersksporprøve + elgspor 41 400 -9 012 32 388 20 000 -2 790 17 210 

Blodsporprøve sep. 49 200 -14 499 34 701 26 800 -10 742 16 058 

Blodsporprøve samlet 13 000 -8 987 4 013 7 550 -12 952 -5 402 

Engerdalsprøva 17 400 -39 358 -21 958 22 800 -32 791 -9 991 

Utstilling Rendalen 60 464 -25 390 35 074 65 712 -33 823 31 889 

Utstilling Røros 61 595 -26 595 35 000 69 752 -51 062 18 690 

Kontaktper. Aktivitet 0 0 0   -505 -505 

Administrasjon 163 714 -188 011 -24 297 158 559 -162 551 -2 767 

Årsmøte ØEHK 0 -38 515 -38 515     -32 489 

RS 0 -13 138 -13 138     -40 756 

NM Nordisk deltagelse 0 -26 100 -26 100     -28 500 

 
  -557     17 382 

 

 

Balanse 2017 
 

 2017     2016  

Eiendeler    
       

Premier   24 882    30 408   

Klubbeffekter   39 100    52 950   

Kundefordringer   -500    1 500   

SH 1890.11.09210 Foreningskonto 40 737    110 026   

SH 1822.08.57669 Høyrentekonto 198 337    117 662   

EIENDELER   302 556 302 556   312 546 312 546 

            

Egenkap. Og Gjeld           

Levrandørgjeld   -2 642    6 790   

Sum Gjeld   -2 642    6 790   

            

Egenkapital 01.01.   305 755    288 374   

Resultat 2016 - 2017   -557    17 382   

Sum Egenkapital 2016 - 2017 305 198    305 756   

             

GJELD og EGENKAPITAL     302 556     312 546 
  



 

 



 

 

Lover for Østerdalen Elghundklubb stiftet 1968 

Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 2018 

Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den [settes inn etter godkjenning i NEKF] 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Østerdalen elghundklubb, og forkortes til ØEHK Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske 
Elghundklubbers Forbund (NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) og 
derigjennom med i anerkjente hundeorganisasjoner i inn og utland.  

Medlemmer i ØEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske 
Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er 
automatisk medlem av NKK. 

Klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre 
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som 
pålegger sine egne medlemmer å følge NEKFs og NKKs lover, og ikke å handle motstridende 
mot disse.  

Klubben omfatter rasene Norsk Elghund, Grå og Sort, Jämthund, Karelsk Bjørnehund, 
Russisk-europeisk laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og 
Hälleforshund.  

Klubben er lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i Østerdalen – fra og med Røros i nord 
til og med Rendalen og Stor-Elvdal i sør.  

  

§1-2 Formål  

Østerdalen elghundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, 
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. 



Østerdalen elghundklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl 
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes 
sunnhet.  

 Å arbeide for ansvarlig hundehold  
 Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske  
 Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse  

 
Formålet søkes fremmet ved: 

 Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk 
 Å avholde jaktprøver  
 Å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt  
 Å avholde utstillinger  
 Å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKFs avlsutvalg formidler 

klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere  
 Å utdanne og etterutdanne eksteriør og jaktprøvedommere  
 Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse  
 Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeid 
 Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av 

felles interesse 
 

Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest 
mulig. 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet  

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret   

- Valgkomite  

  

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Østerdalen elghundklubb er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i saker 
som beskrevet i klubbens lover.  

Østerdalen elghundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til 
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke 
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.  



 
  

 
 
 
 

Kap. 2 Krav til medlemskap 
 

 
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte Østerdalen elghundklubb og NEKFs virksomhet samt å 
følge Østerdalen elghundklubb og NEKFs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet 
til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er 
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
Medlemskap i klubben omfatter:  

a) Årlig betalende medlemmer  
b) Æresmedlemmer 
c) Hustandsmedlemmer 

 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev 
eller e-post) til klubben  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 
og/eller annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 
§2-3 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner  



NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.  

Disiplinærsaker (§ 4-3) fra medlemsklubber sendes NEKF.  Medlemsklubb i NEKF kan ikke 
selvstendig bringe saker etter NKKs lover Kap. 7 til NKK for behandling. 

 

 

Kap. 3 Organisasjon 

 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 
klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming 
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater 
som ikke er valgbare skal forkastes. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet behandler og 
som har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har betalt grunnkontingent til 
NKK, har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter 
som har talerett, men ikke stemmerett.  

 

§3-3 Innkalling       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.    



Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med 
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

- Budsjett for neste år  

- Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på 
kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
    

§3-4 Årsmøtets oppgaver 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder: 

a) Godkjenning av innkalling  
b) Godkjennelse av sakliste  
c) Valg av møteleder 

  
Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å være 
til stede. 

b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet. 

c) Behandle årsberetning. 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 

e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger (utvalg). 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 

i) Velge: 

- Leder for 1 år  



- Nestleder for 2 år 

- Kasserer for 2 år  

- 2 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år 

- Leder(e) av avdeling/utvalg som til enhver tid finnes i ØEHK, for 2 år   

- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner 
revisjonsfirma 

- Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og 
rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som leder. 
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.  
 

- Representanter til RS i NEKF. 
  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.  
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene for-
langer det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om 
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

 



Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved 
stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  

§4-3 Styrets oppgaver er å  

a) lede klubben mellom årsmøtene  

b) avholde årsmøte  

c) drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKFs 
lover og regler 

d) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all 
saksbehandling. 

e) formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer.  

f) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

g) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 
retningslinjer for særkomiteer 
 

h) styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere 
medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på 
en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende 
oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, 
eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres 
oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.   

 

i) søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber 

j) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret  



k) innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.  

  

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning 
til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes NEKFs Forbundsstyre for godkjennelse, men trer i kraft på 
det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

 

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.  

 
§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 



Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

 

For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 


