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Årsmøte 2020 
Østerdalen Elghundklubb 

Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag 15.02.2020 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 2019: 
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. 31.12.2019: 423 klubbmedlemmer, 8 husstandsmedlemmer og 7 
æresmedlemmer, i alt 438 medlemmer. 

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt 8 styremøter og behandlet 32 saker. Utover møtene er telefon og 
mail 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 2019 på Stjørdal. Vi stilte med tre observatører i tillegg. 

Utstilling 
I 2019 har vi, i likhet med tidligere år, arrangert 2 utstillinger. En innendørs på Røros i mars og en i juli 
i Rendalen. Begge utstillingene er godt besøkt og er en viktig aktivitet som miljøskaper og 
inntektskilde for klubben. 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 
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 Hedmark EHK. Der stilte vi med 2 ekvipasjer. Dette var Erlend 
Vingelen med Bjuti og Bjørn Grue med Saga. De leverte som vanlig på et meget høyt nivå. Og når 
poengene skulle telles opp til slutt, kunne ingen straffe ekvipasjen Grue/Saga. En velfortjent seier til 
en særdeles god ekvipasje! Meget sterke prestasjoner av både førere og hunder.  

Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Agder EHK. Her representerte Inge Olav Murud klubben vår 
med Hallingnattes Hera. Hera fant seg en liten okse, og temte denne ganske bra gjennom hele dagen. 
Innkallingen var god nok så ekvipasjen rakk festmiddag og premieutdeling. Heras prestasjoner skulle 
vise seg å holde til en meget respektabel andreplass.  

Vi gratulerer med innsatsen og god representasjon av ØEHK! 

 

 
 
 



NM Bandhund/Ungdomsmesterskap 
Det er jobbet med å sette sammen en komite for kommende NM i bandhund 2021. Det er med glede 
å registrere at det drevne trekløveret Odd Sømåen, Jon Horten og Terje Borgos har tatt på seg dette 
oppdraget. Vi føler at dette er i særs trygge hender. Likeså kommer Ungdomsmesterskapet i 
bandhund som en generalprøve i 2020. Martin Krog har tatt på seg kapteinslua for dette. 
Oppdateringer vil komme etter hvert som arbeidet skrider frem. 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. 

 

Hjemmeside 
Våre viktigste kanaler for å få ut info til medlemmene er hjemmesiden, styreweb og facebook. Det er 
vel fortsatt forbedringspotensiale. Dette har vi fått tilbakemeldinger om, og vi skal fortsette å jobbe 
med saken. Men vi trenger fortsatt sårt stoff til sidene, så her har alle en jobb å gjøre. Østerdalen 
elghundklubb har pt 1275 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. Allikevel viser fjorårets regnskap 
et lite underskudd. 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! 
 
Styret vil med dette takke alle for den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned i 
klubben dette året! Tusen takk!! 

 

 

Innstilte til Championat 2019 

Eier Hundens navn Reg. nr. Championat 
Omar Trøen Bjønnlosen's Stej NO48841/18  NJ(L)CH 
Gard Thorshaug Sølneggas Dimma NO49640/16  NJ(L)CH 
Jostein Bekkos Rønninglia's Tussi NO52807/15 NJ(B)CH 
Roger Olsson Dammossens Dora SE34770/2016 NJ(L)CH 
Stig Roar Halvorsen Kleivadalens BR Balto Brize NO34938/17 NJ(B)CH 
Roar Dahlen Mossingans Tyra NO39802/14 NJ(B)CH 
Aina Torjul Hjortlias Ada NO33645/15 C.I.B 
Stein Grue Engefloens Anja NO 30422/18  NJ(B)CH 
Martin Kristiansen Engefloens Trym NO30419/18  NJ(B)CH 

  



Årsmelding fra løshundkomiteen 2019 
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 når arbeidssituasjonen har tillatt det representert LHK på styremøter. Arbeidsåret 
har vært konsentrert om arbeidet med løshundprøvene. 

 
Separate Løshund prøver 
Det er gått ca 25 endagersprøver og 2 todagersprøver, sesongen ble veldig kort da snøen kom tidlig. 
Årets beste unghund ble: Bjønnlosens Stej  NO 48841/18 med 89,5 poeng og førstepremie  
Eier: Omar Trøen 
Årets beste Tispe ble: Bjønnlosens Poppo NO40480/17 med 90 poeng og førstepremie  
Eier. Omar Trøen 
Årets beste todagershund ble: Hallingsnatten`s Sia med 153,5 poeng og førstepremie 
Eier: Ole Østvang 
Vi gratulerer! 

 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskap løshund ble arrangert i Rendalen 7. september. 
1: Klubbmester med 90 poeng: NO40480/17  Bjønnlosens Poppo, Omar Trøen. Poppo temte ku og 
kalv langt ut på kvelden!  2: NO45147/16 Dolly av Kvernenget, Ove Horten. Fant en hjortebukk og 
presterte 89,5 poeng med denne tienderen. 3: Tittelforsvarer SE34106/2014 Skott, eier Erik Nytrøen, 
fører Marianne Steenland skrapte sammen pene 79 poeng med flere uttak denne dagen.  4: 
SE34770/2016 Dammossens Dora, Roger Olsson - 2. premie 63 poeng.  5: NO38687/16 Bjønnlosens 
T-Raid, Anders Engvoll, 17 poeng                    6: NO40815/16 Lekåsen's H-Oryx, Stefan Brydalseggen, 0 
poeng 
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 - Felleskjøpet Tynset. 
Vi gratulerer deltakerne med flotte prestasjoner! 

 
Ungdomsmesteskap 
Vår representant Inge Olav Murud med sin Hallingnatten`s Hera tok en solid andreplass i 
ungdomsmesterskapet som ble arrangert i Agder. Vi gratulerer med en voldsomt sterk prestasjon! 
Dommer fra ØEHK var Eivind Haugseth 
 



 
 
 
 
Unghundprøve i samarbeid med Hedmark elghundklubb 
Det ble i år arrangert unghundprøve i samarbeid med Hedmark elghundklubb, Hedmark stod som 
arrangør. Trond Berger stilte lokaler på sin gård på Hofoss til disposisjon for prøven. Hundeførere og 
dommere ble innlosjerte på gården, noe som bidro til en fin sosial samling. Berger satte opp en 
vandrepremie for prøven. Denne gikk i år til en ekvipasje fra Hedmark EHK. Vi håper på god 
deltakelse fra ØEHK neste år. 

 
Utdanning av nye dommere 
Det er i år ferdigutdannet fire løshunddommere. Marianne Steenland, Even Ellevoll, Jan Petter Løseth 
og Kristian Brænd. LHK gratulerer alle disse med vel gjennomført utdanningsløp. Styret i ØEHK har 
godkjent ytterlige noen kandidater i virksomhetsåret, og LHK ser det som sentralt at ØEHK på denne 
måten øker sin kapasitet – og dermed evne til å gjennomføre ønsket og god aktivitetsøkning. 

Omar Trøen                       Leif Arne Harsjøen                           Per Helge Pedersen 
 
 
 
 
 

  



Årsmelding bandhundkomiteen 2019. 

Bandhund komiteen i 2019 har bestått av Tron Tronsmed, Vidar Tørres og Bjørn Grue(leder). 
Sesongen 2019 har stort sett vært dominert av jaktprøver. Det har totalt med samlet- og 
separatprøver gått hele 132 prøvedager. Noe vi er veldig fornøyd med! Vi vil rette en stor takk til 
dommere, prøveledere og ikke minst deltagere, som gjør det mulig for oss, og holde så stor aktivitet. 

NM Bandhund 2019 
NM ble arrangert av Hedmark elghund klubb. Det ble et glimrende arrangement, avholdt i Trysil. Vi 
var representert ved Bjuti med Erlend Vingelen, Og Saga med Bjørn Grue. Og ikke minst våre to 
dommere Martin T Krog og Tron Tronsmed. Og det gikk jo bra….. Saga og Bjørn ble Norgesmestere, 
og Bjuti og Erlend klarte en meget solid 7. plass. Gratulerer!  

Engerdalsprøva 
Ble arrangert 2-4 august på Johnsgård. Vi hadde 50 påmeldte hunder. Det ble delt ut 21 premier på 
endagsprøver, og 2 premier på todagersprøvene. Kompis No 34742 med eier/fører Anita Skedsmo 
ble vinner. Gratulerer! Og som alltid, like stødig prøveledelse av Odd Sømåen. Bjørn Grue var NKK 
representant. 

Separatprøver 
Martin T Krog var prøveleder. Tron Trondsmed og Bjørn Grue var Nkk representanter.  Det ble gått 35 
endagersprøver, hvor det ble delt ut 23 premier. Og 21 todagers prøver, med 7 premier. 

Klubbmesterskap 
Ble arrangert i området rundt Tynset 6. juli. Årets Klubbmester ble Engfloens Anja No 30422/18 med 
eier/fører Sten Grue 95 poeng. Gratulerer! Audun Kregnes var prøveleder, og Per Morten Bangen 
NKK representant. 

Unghund,tispe og beste todagershund ble Engfloens Anja No 30422/18 med imponerende 97 og 173 
poeng. 

Gratulerer! 

 

Vidar Tørres                              Tron Tronsmed                                Bjørn Grue 

 

  



Årsmelding fra utstillingskomiteen 2019 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Frank Engene og Ida Steihaug.  Komiteen har 
hatt god kontakt på telefon og e-mail, samt vært tilstede på utstillingene.  Komiteen har også vært 
tilstede på de fleste av styremøtene i 2019. 

Vi fortsetter med den gode trenden, og hadde også i 2019 bra med påmeldinger på våre utstillinger.  

I 2019 ble elektroniske kritikkskjemaer innført, og Frank Engene og Karin Rugsveen deltok på kurs 
arrangert av Hedmark Elghundklubb på Myklegard.  Sommerutstillingen på Elvål tok vi i bruk 
elektronisk kritikkskjema for første gang, og våre skrivere Karin Rugsveen og Elin Sandbakken 
håndterte dette på en utmerket måte. 

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 

 

Vinterutstillingen på Røros 3. mars 2019 
 

Årets vinterutstilling ble arrangert på Røros for femte året på rad den 3.mars 2019.  

Det var 90 påmeldte hunder inkl. valper. 

Dommere for dagen var John Smedbakken som dømte Norsk Elghund Grå, og Christian Vole dømte 
Jämthund og øvrige raser + valper.  

I år var Torgrim Torpet 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. Vi er godt i gang med å planlegge 
gjennomføringen av utstillingen i 2020. 
 
Sommerutstillingen i Rendalen 14. juli 2019 
 

Årets sommerutstilling ble arrangert på Elvål for sjette året på rad den 14.juli 2019. 

Hele 111 påmeldte hunder inkl. valper. 

Dommere for dagen var Rune Tyvold m/dommeraspirant Irene Donè på Norsk Elghund Grå, 

og Kerstin Henriksson på Jämthund og øvrige raser + valper.  



 
En rutinert utstillingsgruppe med utstillingsleder Torbjørn Halvorsen i spissen gjorde en fremragende 
jobb, og utstillingen ble gjennomført på en veldig fin og ryddig måte. Utstillingskomiteen hadde god 
dialog med utstillingsleder frem til utstillingen, og det ble arrangert et møte i forkant. Her deltok 
både Frank Engene og Ida Steihaug fra utstillingskomiteen. Frank og Ida representerte også 
utstillingskomiteen under arrangementet. Vi tar med oss mange gode tilbakemeldinger, og vi takker 
arrangøren for et flott arrangement! 

 
Utstillinger 2020 

 Vinter/vårutstilling: arrangeres innendørs i ridehall på Røros den 1.mars 2020. 
 Sommerutstilling: arrangeres utendørs på Elvål i Rendalen den 5.juli 2020.  

Mer informasjon om årets utstillinger finnes på våre hjemmesider (www.oehk.no) 

 
Videre arbeid 
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. 

Komiteen ønsker 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! 

Ønsker også å gi anerkjennelse til Terje Redtrøen som ringsekretær. Han stiller positivt opp på våre 
utstillinger når anledningen er der. Hans profesjonelle og aktive rolle som ringsekretær er til glede for 
både deltagere og arrangør.  

 

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. 

 

Frank Engene        Ida Steihaug  

 



Årsmelding ettersøkskomiteen 2019 
Ettersøkskomiteen har i 2019 bestått av Audun Langtjernet Kregnes og Vidar Fredheim 

 
Samlet blodsporprøve 
Denne ble også i år arrangert ved Langen Gård på Røros. Terje Borgos var prøveleder på femte året, 
og Tron Tronsmed var NKK representant. Det ble gått 25 prøver, 9 av disse fra våre naboer i øst. Det 
ble i år arrangert landskamp mellom Norge og Sverige der di 5 beste ekvipasjene fra hver nasjon var 
tellende. Det ble hjemmeseier til Norge.  
Vinner av av årets prøve var Monica Nordbrekken med Hvit Gjeterhund- Amaraz av White Artice 
Mist. Retter en stor takk prøveleder og dommere for meget godt utført jobb. 

 
Separate blodsporprøver 
Det ble gått 50 prøver. Prøveleder i år var Odd Sømåen og NKK-representant var Bjørn Grue.  

Separate fersksporprøver 
Det ble i år gått 52 prøver. Årets prøveleder har vært Tron Tronsmed og NKK-representant har vært 
Martin Tamnes Krogh.  

Separat elgspor 
Det ble gått 3 prøver. Prøveleder var Tron Tronsmed og NKK-representant var Vidar Tørres. 

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

 

Audun Kregnes   Vidar Fredheim 

  



Østerdalen Elghundklubb 
 

Resultat og Budsjett 2019/2020 
 
 

  Regnskap Regnskap Budsjett 
Kontonavn  2018 2019 2020 

       
Løshundprøve separat  27 456 11 840 40 000 
Bandhundprøe separat  44 006 22 850 40 000 
Fersksporprøve + Elgspor  33 549 26 970 30 000 
Blodsporprøve sep.  38 722 26 025 30 000 
Blodsporprøve samlet  15 886 11 810 20 000 
Engerdalsprøve 2d  16 686 37 746 35 000 
Utstilling Rendalen/Vårutstilling  57 351 48 502 55 000 
Utstilling Røros/Høstutstilling  48 286 43 060 50 000 
Utlegg dommerhonorar   6 800   
Kurs       
Annen driftsrelatert inntekt   56   
Medlemsavgift/utstilling  132 018 134 839 150 000 
Andre klubbeffekter   79 996 50 000 
Annonse/sponsorinntekter  17 700 13 380 15 000 
Renteinntekt Bankinnskudd  1 616 2 843 2 000 
Renteinntekt kundefordringer   16   
Annen finansinntekt   386   

Sum inntekter   433 276 467 119 517 000 

       
Innkjøp av klubbeffekter for salg  0 87 202 50 000 
Innkjøp av varer for salg  18 133 11 616 20 000 
Beholdningsendring  11 480 24 046 10 000 
Styregodtgjørelse  12 500 12 500 12 500 
Leie lokale  9 500 5 750 10 000 
Driftsmateriale  4 693 4 031 5 000 
Programvare årlig vedl.hold  10 910 5 339 10 000 
Regnskapshonorar  20 925 36 583 40 000 
Dommerutgifter/kritikker m.m.  35 671 68 306 80 000 
Trykksak/kopiering  22 067 13 949 15 000 
Elghunden  45 181 39 544 45 000 
Møte, kurs, arrangement   88 175 93 304 100 000 
Annen kontorkostnad  871 168 1 000 
Porto  2 047 60 1 000 
Overnatting/reise etter regning   17 818 20 000 
Reklamekostnad/annonser  8 000 5 000 5 000 
Kontingent/Deltakeravgift/Sponsing  27 000 8 745 20 000 
Premier  67 413 24 468 40 000 
Aktivitetsavgift  12 388 15 374 15 000 
Møteutgifter/servering   4 643 5 000 
Gebyr  452 2 125 5 000 
Annen kostnad  0 2 900 500 
Sum kostnader   397 406 483 471 510 000 

       

Årsresultat (overskudd)   35 870 -16 352 7 000 



Østerdalen Elghundklubb 
 

Resultat pr. avdeling 2018/2019 
 

 
 2018    2019   

Avdeling Inntekter  Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 
Løshundprøve 27 456 10 232 17 224 16 639 16 273 366 

Bandhundprøve 44 006 9 115 34 891 24 850 19 881 4 969 

Fersksporprøve + elgspor 33 549 10 040 23 509 26 969 5 844 21 125 

Blodsporprøve sep. 38 722 13 896 24 826 26 504 10 540 15 964 

Blodsporprøve samlet 15 886 9 667 6 219 26 091 6 472 19 619 

Engerdalsprøva 16 686 40 810 -24 124 37 745 60 818 -23 073 

Utstilling Rendalen 65 251 27 410 37 841 58 845 30 458 28 387 

Utstilling Røros 58 086 46 035 12 051 51 610 19 350 32 260 

Kontaktper. Aktivitet   1 500 -1 500 0 0 0 

Administrasjon 133 634 165 505 -31 871 197 859 228 265 -30 406 

Årsmøte ØEHK   24 077 -24 077   16 942 -16 942 

RS   12 116 -12 116   26 397 -26 397 

NM Nordisk deltagelse   27 000 -27 000   18 575 -18 575 

Premier     0   23 652 -23 652 

Ikke fordelt     0     0 

 
  35 873     -16 355 

 

 

Balanse 2018 - 2019  2018 2019 
Eiendeler         

Premier   29 052  22 456   
Klubbeffekter   23 450  6 000   
Kundefordringer   2 700  1 600   
SH 1890.11.09210 Foreningskto 149 591  35 684   
SH 1822.08.57669 Høyrentekonto 150 133  287 050   

EIENDELER   354 926 354 926   352 790 

          
Egenkap. Og Gjeld         
Levrandørgjeld   -2 642  13 728   
Skyldig lønn     12 500   
Skyldig mva     1 848   
Annen påløpt kostnad   16 500  0   

Sum Gjeld   13 858  28 076   
          
Egenkapital 01.01.   305 198  341 068   
Resultat   35 870  -16 354   

Sum Egenkapital   341 068  324 714   
           

GJELD og EGENKAPITAL     354 926   352 790 
  



 

 



12 a): RS - Representasjon 

Bakgrunn: 

ØEHK mener at RS er vår viktigste møteplass. Vi mener derfor at det viktig å legge til rette for at 
klubbene er godt representert på RS og blant annet har mulighetene til å kunne introdusere nye 
styremedlemmer til organisasjonens høyeste myndighet.  
 
RS 2017 vedtok et delingstall på 100 motivert av behovet for å redusere kostnader.  RS 2018 vedtok 
så å endre representantenes stemmegrunnlag; «Representantene stiller med stemmer i forhold til 
medlemsantall per 31.12». Med dette vedtaket kan i prinsippet en medlemsklubb la seg 
representere med bare 1 representant som kan stemme for hele klubben.  
 
ØEHK mener dette er lite heldig og at vi bør gjeninnføre det tidligere grunnlaget for representasjon 
og stemmegivning, slik at vi sikrer at de fremtidige representantskapsmøtene blir den møteplassen 
som det fortjener å være. 
 
Styrets forslag: Fremme saken for RS slik som fremlagt her. Dette vil være i tråd med 
årsmøtevedtaket 2019 hvor ØEHK vedtok å fortsette etter gammel formel. 

Forslag til ny §3-2 med endringer i rødt: 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet 
avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.  

Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt 
Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er). 
Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare. 

Hver medlemsklubb har stemmetall.  

Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12 foregående 
år med delingstall på 70 etter følgende skala:  

0     - 139 medlemmer 2 representanter  
140 - 209 medlemmer 3 representanter  
210 - 279 medlemmer 4 representanter  
280 - 349 medlemmer 5 representanter  
350 - 419 medlemmer 6 representanter 
420 - 489 medlemmer 7 representanter  
490 - 559 medlemmer 8 representanter  
Også videre.  

Representantene har 1 stemme hver.  
 

Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende 
delegat.  

På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan NKK 
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  



Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra 
Sekretariatet - også uten stemmerett.  

NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten ved 
leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de ikke 
samtidig er valgte RS-representanter. 

Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.  

Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen. 

 

Gjeldende §3-2: 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet 
avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.  

Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt 
Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er). 
Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare. 

Hver medlemsklubb har stemmetall.  

Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12 foregående 
år med delingstall på 100 etter følgende skala:  

0      - 299 medlemmer 2 representanter  
300 - 399 medlemmer 3 representanter  
400 - 499 medlemmer 4 representanter  
500 - 599 medlemmer 5 representanter  
600 - 699 medlemmer 6 representanter  
Også videre.  

Representantene stiller med stemmer i forhold til medlemsantall per 31.12.  

Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende 
delegat.  

På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan NKK 
møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra 
Sekretariatet - også uten stemmerett.  

NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten ved 
leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de ikke 
samtidig er valgte RS-representanter. 

Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.  

Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen. 

  



12 b): Championatregler 
Bakgrunn: 

ØEHK er blitt kjent med at det arbeides med å foreslå revidering/endring i gjeldende regler for 
Championat. ØEHK’s styre med fagkomiteèr vil følge dette arbeidet og inngi sine innspill på vegne av 
klubben. Signalene går på å tillempe norske championatregler til felles regler for Norge, Sverige og 
Finland. Dette kan muligens medføre bortfall for to-dagerskravet i løshundchampionatet i Norge. På 
årsmøtet i ØEHK 2014 ble det gjort årsmøtevedtak under punkt 9.6 om at; to-dagersprøva 
opprettholdes som Championatkrav. Vedtatt mot en stemme. Dette vedtaket er for så vidt fortsatt 
gjeldende og vil være førende for arbeidet med revidering av regler for ØEHK’s styre. For å skaffe oss 
litt «albuerom» i evt. kommende forhandlinger foreslås følgende: 
 
Styrets forslag: Årsmøtevedtak av 2014 under punkt 9.6 oppheves når det gjelder 
championatregler. Styret med fagkomiteer gis fullmakt til å delta i forhandlinger omkring dette 
spørsmålet. 

 

13 RS – sak fra forbundet 

Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund)  

Forbundsstyret fremmer forslag om utsettelse på behandling av revidering av jaktprøveregler for 
både løshund og bandhund til RS 2021.  
Begrunnelse:  

Vedtak sak 11.14.16:  
RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske samarbeidet. 
Følgende presiseringer skal ligge til grunn:  
• Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk 
Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et nasjonalt raseansvar 
innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre utviklingen av NEG og NES.  
• Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og 
særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig nordisk 
avlsdatabase.  
• Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig. Forbundsstyret skal sørge for at det faktiske og 
juridisk eierskapet til alle norske hundedata blir liggende i NEKF/NKK.  

Forbundsstyret har kommunisert dette på regionale samlinger, samt hele presentasjonen er tilsendt 
alle områdeklubber i etterkant av samlingene. Finland og Sverige har samme tidsaspekt for sine 
revideringer, noe som også er et ønsket mål i det nordiske samarbeidet. 
 
Hovedmål i arbeidet mot nye prøveregler:  

• Involvere avlsutvalgene  
• Involvere områdeklubbene  
• Involvere Sverige og Finland under prosessen (Løshund)  
• Involvere svenskene (Bandhund)  
• Hva skal en oppnå avlsmessig med en potensiell endring eller hva skal endringen føre til  
• Hva skal registreres og hvor skal informasjonen finnes (jf.registreringsprogram) 



 
Forslag til vedtak:  

Med bakgrunn av tidligere RS vedtak, og kommunisert forslag til tidsplan og hovedmål, utsettes 
behandlingen av jaktprøvereglene for løshund og bandhund til RS 2021, dette medfører at dagens 
regelverk videreføres i ett år i NKK 
 
Styret i ØEHK støtter dette.  

 

   

Over: Klubbmester bandhund 2019            Under: Pallen i klubbmesterskap løshund 2019 

 


