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Årsmøte 2022 
Østerdalen Elghundklubb 

 
Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag 26.02.2022 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 2021: 
Leder:                    Roger Olsson 
Nestleder:             Stein Grue 
Styremedlem:      Eivind Haugseth 
Styremedlem:      Per Morten Bangen 
Styremedlem:      Martin Reiten 
Varamedlem:       Martin Krogh 
Varamedlem:       Ola Kværnes 

 

Medlemmer i ØEHK pr. 31.12.2021: 494 ordinære klubbmedlemmer, 7 husstandsmedlemmer og 5 
æresmedlemmer, i alt 506 medlemmer. Dette er en svært gledelig utvikling av medlemstallet. 

Annerledesåret 2020 trodde vi på denne tiden i fjor at skulle gå over og være historie. Men 
pandemien har hengt med oss i et par sesonger nå og skapt en del utfordringer, også for oss som 
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driver med hund i skogen. Mange tilpasninger har vi etter hvert lært oss å leve med, og gjort de 
tiltakene som har vært nødvendig for å få gjennomført våre aktiviteter. Heldigvis ser vi enden på det 
hele nå – trur vi.  

Noen tilpasninger har kanskje også gjort at noen aktiviteter i dag faktisk oppleves som bedre for 
deltakerne. Ta for eksempel utstillinger. Det er mye lettere å faktisk få se hundene i ringen da det må 
være avstander fra andre utstillere til ringen. Føler at dette er til det bedre både for utstillere og 
hunder som stilles.  

Også i år - Vi har mye bra å se tilbake på fra sesongen som har vært. ØEHK er i den heldige posisjon å 
ha mange aktive sjeler i våre rekker! Det har igjen vært et aktivt år i klubben. Vi gjennomfører 
rekordmange jaktprøver. Dette er veldig viktig for å få dokumentert våre hunders egenskaper, og 
bidrar til å bringe elghundarbeidet og avlen videre.  

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt 7 styremøter og behandlet 46 saker. Utover møtene er telefon og 
digitale løsninger blitt benyttet. Representanter for bandhund-, løshund- utstilling- og 
ettersøkskomiteen er fast inventar på styremøtene. Klubben var representert med 4 delegater på 
NEKF`s representantskapsmøte 2021. Dette ble avholdt digitalt, og ØEHK hadde kraftsamling på 
Kvikne skole. Eivind Haugseth ble gjenvalgt for 2 år i forbundsstyret. Vi gratulerer! 

Utstilling 
2021 har vi også fått gjennomført 3 utstillinger. Veldig bra jobba. Utstillingene må en erkjenne at er 
en viktig bidragsyter i forhold til klubbens økonomi. Alle utstillingene var godt besøkt og vi ser at det 
er veldig utslagsgivende når antallet deltagende hunder bikker 100. Utstillingene er veldig viktige 
som miljøskaper både i forkant med miljøsamlinger og også under arrangementet. 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 
2021 – 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. Viser for øvrig til årsmeldingene fra bandhund-, løshund- og ettersøkskomiteen. 

Mesterskap 
Bandhund-NM ble som kjent arrangert av Østerdalen. Arrangørstaben gjennomførte til høyeste 
karakter! Det ble lagt ned et dønn solid arbeid og et lass med arbeidstimer. Når årets NM-daltakere 
ankom basen på Os var alt klappet og klart. «De tre musketerer» Odd Sømåen, Jon Horten og Terje 
Borgos sto klare og loste det hele sammen med sine mannskaper trygt i havn. Det ble et arrangement 
klubben kan være stolt av! Vi gratulerer med innsatsen og god fremstilling av ØEHK!  

Nå er det ikke noe mål i seg selv at slike arrangementer skal gå med store overskudd. Solid innsats i 
forkant gjorde at det ble en lite overskudd til tross for at pågående pandemi gjorde at det måtte 
foretas visse fordyrende tiltak.  

«Trønderligaen», som de ble betegnet som av ledelsen i arrangementet, under ledelse av familien 
Bjørshol disket opp med herlig bevertning som skapte trivsel på NM! Stor takk for dette bidraget! 
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Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Hallingdal og Valdres/Vestoppland EHK. Gard Thorshaug var 
vår representant her.  

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 1800 følgere på facebook. Dette er en rask måte å 
nå ut med våre budskap. Del gjerne våre poster. 
 
Økonomi 
Som det er praktisert noen år nå, har ikke årsmeldingene blitt sendt ut pr. post til medlemmene. 
Dette sparer klubben for mange kroner bare i porto pr. år. 2021 var budsjettert med et lite 
overskudd. Med tre utstillinger, NM og stor øvrig aktivitet ble resultatet et litt større overskudd enn 
budsjettert. Dette betyr at klubben har sunn økonomi og vi har fortsatt råd til å sponse/subsidiere 
ulike produkter og aktiviteter, slik som for eksempel championatskjold, klubbjakker, rosetter, 
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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ØSTERDALEN  ELGHUNDKLUBB  -  NM-BANDHUND  
2021 
Østerdalen Elghundklubb fikk i 2019 tildelt NM-bandhund 2021.  Selve planleggingen startet 
senhøstes 2019 ved at det ble satt sammen en NM-komite på tre medlemmer.  Denne komiteen 
startet sitt arbeid med 2 møter før jul 2019, der det ble trukket opp grove retningslinjer for arbeidet.  
Etter hvert ble komiteen utvidet noe, og fra og med juni 2020 ble det avholdt jevnlige møter med 
økende aktivitet fram mot selve NM-helgen.  Invitasjon til samtlige klubber ble sendt ut 9. april, og 
etter dette økte aktiviteten for de involverte fram til ekvipasjene ankom arenaen den 12. august. 

Klubben fikk mulighet til å gjennomføre mesterskapet med maksimalt antall deltakere, 30 ekvipasjer 
og det ble satt opp reservelister med utgangspunkt i gjennomsnitts poengsum for 3 tellende prøver.  
Totalt fikk 6 av reservene starte.  Videre var det noen klubber som ikke kunne stille med dommer / 
ikke kunne stille med nok dommere i forhold til antallet egne deltakere.  Arrangørklubben stilte 
derfor med 8 ekstra dommere. 

Det ble allerede vinteren 2021 tatt ut kommunale terrengansvarlige som videre tok ut sine 
kjentmenn for aktuelle prøveterreng.  Dette arbeidet fikk høy prioritet for å sikre at klubben kunne 
stille med terreng som gjennom sommeren hadde en jevn og god elgbestand.  I ettertid ser en at 
dette arbeidet var avgjørende for utvelgelse av terreng til NM-bandhund 2021.  Totalt hadde klubben 
46 aktuelle terreng, 34 av disse som ble benyttet under mesterskapet.                                                                                                                       
Videre arbeidet NM-komiteen aktivt for å skaffe seg sponsorer, et arbeid som gav NM-komiteen 
økonomi for sin gjennomføring av NM-bandhund 2021.   NM-komiteen vil benytte anledningen til å 
takke alle aktører som sponset NM-bandhund 2021 og finner det riktig å nevne Statskog SF 
(hovedsponsor), Kvikne utmarksråd, ulike fjellstyrer og andre lokale aktører.     
                                   
Med bakgrunn i de sponsoravtaler som klubben fikk, ble det vedtatt at alle deltakere, dommere og 
medhjelpere skulle få utlevert vester fra Devold med logoer fra sentrale medspillere.  Videre ble det 
bestilt belter med elgsymbol fra den lokale bedriften Daltinn til deltakere og lokale kjentmenn som 
deltok under prøvedagene samt medhjelpere.  Uten så stor velvilje fra sponsorer ville ikke dette vært 
økonomisk forsvarlig for Østerdalen elghundklubb.       
                   

Det oppsto imidlertid svikt i leveransene av vester inn til Devold.  Etter kontakt med Devold var de 
villig til å levere jakker til avtalt pris for vester.  Dette var meget sporty gjort og Devold fortjener stor 
ros for dette.   Det samme gjør ulike klubbmedlemmer og andre lokale personer som stilte villig opp 
og deltok i rigging før åpningen.  Os kommune gjennom Os-hallen og styret for Os samfunnshus skal 
også ha ros for at de stilte velvillig opp ved å stille disse lokaliteter til disposisjon.   

For levering av varmmat under arrangementet ble det gjort avtale med Erland Høistad AS om 
levering av middag på oppmøtedagen, etter første dag i skogen samt festmiddagen.  Råvarer til 
tørrmat ble bestilt fra lokal forretning og «Trønderligaen» under ledelse av familien Bjørshol anrettet 
dette til alles tilfredshet. 

Noe som skapte stor usikkerhet under planleggingen var Covid-19.  Smitteutbrudd i ulike deler av 
landet ble registrert og skapte usikkerhet for hvordan mesterskapet skulle avvikles.  Opprinnelig var 
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planen at all aktivitet skulle samles på og ved TOS-Arena.  Covid-19 og kommuneoverlegen satte 
imidlertid en stopper for disse planene.  Overnatting i disse lokalene fikk klarsignal, men sekretariat, 
dommermøter, bespisning og åpning, premieutdeling og festmiddag måtte flyttes til Os samfunnshus 
/ Oshallen.  Dette var ingen ønsket situasjon, men ble nødvendig for å sikre at arrangementet kunne 
avvikles.  Østerdalen Elghundklubb forstår at dette ikke ble optimalt for alle deltakere, men klubben 
hadde ikke noe valg og registrerte da heller ikke spesielt mye kritikk for dette. 

NM-komiteen søkte, gjennom NKK, om tildeling av Kongepokal / NKK-pokal for arrangementet.  Vi 
fikk ikke Kongepokal, men mottok NKK-pokal i stedet.  Dette satte arrangørklubben stor pris på, og 
det er et varig minne for NM-vinneren.  

Som en følge av Covid-19 restriksjoner, ble det foretatt trekking av dommere på de ulike terreng 
samt terreng for alle ekvipasjer i eget møte tidlig på åpningsdagen.  Det ble tatt hensyn til at lokale 
deltakere ikke skulle tekkes ut på egne terreng og at ingen ekvipasje skulle dømmes av dommer fra 
«egen klubb». 

Ordfører i Os, Runa Finborud, sto for selve åpningen av NM-bandhund 2021 og til toner fra 
varaordfører Per Ousten framførte hun «Songen om Østerdølan». 

Leder i NM-komiteen presenterte så alle deltakere som viste seg fram for de andre deltakerne og 
skuelystne før resultatet av trekkingen ble offentliggjort, og hundefører, dommer og kjentmann 
kunne starte planleggingen av påfølgende konkurransedag.  Samme prosedyre ble også fulgt før den 
avsluttende dag 2. 

Tracker stilte velvillig opp og lånte ut hundepeilere til samtlige ekvipasjer de 2 prøvedagene slik at 
alle kunne følge ekvipasjene i terrenget via tilsendt sporingskode som ble lagt ut på hjemmesiden for 
NM-bandhund 2021.  Videre ble samtlige kjentmenn og dommere oppfordret til å stille med kamera 
og sende foto fra sine respektive ekvipasjer.  Det strømmet inn både meldinger og foto som 
fortløpende ble lagt ut på hjemmesiden for NM-bandhund 2021.  

For sekretariatet ble det raskt klart at det kom til å bli meget gode prestasjoner og at kampen og NM-
tittelen kom til å bli meget hard og jevn.  Selv om noen av ekvipasjene ikke fikk full klaff, var det 9 
ekvipasjer som oppnådde 90 poeng eller mere første dag (en av disse fikk imidlertid 2. premie i og 
med at dommer ikke så elgen).   

Ledet gjorde NJ(B)CH Bergulvsetra`s sD-A Luna med eier og fører Kjell Inge Løvlund med 100 poeng 
foran NJ(B)CH, NUCH Jegerlivets Ailo med eier og fører Kristian Fidje med 98 poeng.                                         
Disse ekvipasjene ble fulgt ekstra i sekretariatet under dag 2, og det viste seg at begge disse 
ekvipasjene fulgte hverandre som skygger.  

I tillegg var det 9 andre ekvipasjer som også gjorde sine saker meget bra ut fra innkomne rapporter. 
Totalt fikk 11 ekvipasjer over 90 poeng andre dag.  Da alle skogskort var levert inn og dommermøte 
avsluttet, viste det seg at alder ble avgjørende for hvilken ekvipasje som skulle få tittelen Norsk 
mester bandhund 2021 i og med at de 2 ekvipasjene som ledet etter første dag begge oppnådde 
tilsammen 194 poeng. 

Vinner og Norsk Mester bandhund 2021 ble dermed NJ(B)CH Bergulvsetra`s SD-A Luna med eier og 
fører Kjell Inge Løvlund med NJ(B)CH, NUCH Jegerlivets Ailo med eier og fører Kristian Fidje på andre 
plass. Begge disse oppnådde 194 poeng etter 2 dager i skogen.                                                                                
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På tredje plass fulgte NS(B)CH, NSUCH Lillaryds Ask med eier og fører Tor Ivar Hovhaugholen med 
190 poeng etter 96 poeng andre dag. 

De tre beste hundene fikk i tillegg til felles premiering (belte fra arrangørklubben) glassfat og vase fra 
Magnor, Tracker hundepeiler og jakke fra Elghundforbundet og en forsekk fra Royal Canin.                               
I tillegg fikk vinner og Norsk mester bandhund 2021 NKK`s pokal 2021 med tilhørende plakett samt 
en bandhundsele fra Galtstrømmens kennel.  

 

NM-bandhund 2021 ble avsluttet med festmiddag for deltakere, dommere, kjentmenn og andre 
aktører fra arrangørklubben.  Æresmedlemmene i klubben var også invitert til å delta i festmiddagen 
samt være tilstede under premieutdelingen. 

Under middagen ble det delt ut blomster til NM-komiteen og ikke minst til sentrale medhjelpere.  
Det ble videre trukket ut vinnere av alle gavepremier som lokale aktører hadde gitt.  Dette dreide seg 
blant annet om gyngehest i modell elg til ulike fiskekort og dagskort for elg- og rådyrjakt. 

Østerdalen Elghundklubb vil med dette takke for seg etter NM-bandhund 2021.  Det har vært 
hektiske dager og mye forarbeid, men klubben sitter tilbake med gode minner og takker for alle 
positive tilbakemeldinger under og etter arrangementet. 

Terje Borgos, Jon Horten og Odd Sømåen satt i hovedkomiteen. Prøveledelsen besto av prøveleder 
Jan Bjørshol og NKK-representant Jan Petter Løseth. 

 

Innstilte til Championat 2021 
Eier Hundens navn Regnr Championat 

Roger Olsson Säterfallet's Ada NO45368/19 NJ(L)CH 
Bjørn Morønning Sølvrabbens Dijk NO38986/20 NJ(L)CH 
Bjørn Grue Sølvrabbens Torvi NO38984/20 NJ(B)CH 
Eivind Fallet Irma av Trøenget NO42079/18 NJ(L)CH 
Harald Grue Sølvrabbens Story NO35572/19 NUCH 
Martin Reiten Bjønnlosen's Mira NO41268/18 NJ(L)CH 
Vidar Engen Snikjegern's Maija NO43123/19  NJ(B)CH 
Kari Rønning Storli Hera NO44899/17 NJ(B)CH 
Sven Otto Tobro Kvitdalens Luna NO44355/18 NJ(B)CH 
Roar Kvilvang Pia NO39144/20 NJ(B)CH 
Karoline Valseth Birka NO43879/17 NJ(B)CH 
John Stormoen Kolbyjaget's Sako NO45890/18 NJ(L)CH 
Ida Steihaug Tronslia’s Wirma NO44739/19 NUCH 
Ida Steihaug Tronslia’s Wirma NO44739/19 NJ(B)CH 
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Årsmelding fra løshundkomiteen 2021 
Løshundkomiteen (LHK) har i årsmøteperioden bestått av Omar Trøen, Kristian Brænd, Ove Helge Lo, 
Roger Bjørke 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 i 2021 gått 74 endagersprøver og 22 todagersprøver det blir 118 dager i skogen, en stor 
innsats av våre dommere. På januarprøven var det 2 todagershunder og 7 endagershunder.   

10 todagershunder gikk til 1. premie. 38 hunder gikk til 1. premie på endagers.  

Som følge av Corona har det ikke vært arrangert dommersamlinger eller dommer møter i 2021. Det 
får vi ta igjen i 2022. Tusen takk til alle dommere for innsatsen. 

Årets hunder 

Årets tispe løshund.   No 38621/20 Bjønnlosens Besta 94 poeng Eier: Tord Strand.           

Årets unghund løshund.  No 38621/20 Bjønnlosens Besta 94 poeng. Eier Tord Strand.  

Årets to-dagershund løshund  No 44083/20 Bureiserens P- Ero   175 poeng. Eier Omar Trøen. 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskap løshund ble arrangert i Rendalen 4. september. 

Klubbmester og beste hund denne dagen: Bjønnlosens Swix, med eier og fører Ola Johnsgård med 
hele 94,5 poeng. Et sterkt resultat!  

Vi gratulerer! 

Hund Eier/fører Terreng Dommer Poeng 

Bjønnlosens Swix Ola Johnsgård Vangvollen Anders Granrud 94,5 

Bjønnlosens Mix Roger Bjørke Haugsetlia Bjørn Grue 82,0 

Bjønnlosens Sara Magnus Lagmannsveen Hanestad sør Kristian Brend 64,0 

Bjønnlosens Mira Martin Reiten Hanestad nord Even Ellevold 60,5 

Hallingnattes Odin Martin Nytrøen Tylldalen vest Esten Vingelen 17,5 

Bjønnlosens Pavo Kristoffer Hagen Vestlia Undset 
Leif Arne 
Harsjøen 

15,5 
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UM Løshund 

Gard Thorshaug representerte ØEHK  i UM med Sølneggas Dimma Regnr: NO49640/16 , Rina Ravn 
var dommer fra ØEHK. Dimma kom dessverre ikke for elg denne dagen. 

 
 
Utdanning av nye dommere 
 
Vi har fått 6 nye dommere i 2021, disse er:  
Gard Thorshaug, Henning Høistad, Kim Svenning, Martin Reiten, Anders Engvoll og Audun Kregnes.  
 
Da skal vi ha 35 dommere. 
 
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 Kristian Brænd   Per Helge Pedersen  Ove Helge Lo  Roger Bjørke 
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Årsmelding bandhundkomiteen 2021. 

Bandhundkomiteen i 2021 har bestått av Martin T. Krog, Vidar Tørres og Bjørn Grue(leder). 
 

Sesongen 2021 har vært hektisk, med avvikling av jaktprøver, utdanning av dommere, og NM 
bandhund. Det ble i år gjennomført 99 skogs dager totalt. I tillegg 60 på NM. Vi vil rette en stor TAKK 
til dommere, prøveledere, og ikke minst prøvedeltagere, som gjør det mulig for oss å holde 
aktiviteten oppe!  

Engerdalsprøva 

Ble arrangert 31/7-1/8 på Johnsgård. Vi hadde 40 påmeldte hunder. Det ble gått 30 endagsprøver og 
8 todagersprøver. Vinner ble NO 45105/20 Solan. Eier Stine Indegerd Berg. Fører Erik Lindstad. 
GRATULERER! Prøveleder var Stein Grue, Martin T Krog var Nkk representant.  

Det er vemodig å melde at samlaprøva 2022, vil bli flyttet til Os.  Mange av terrengene vil bli brukt 
videre. Og, med erfaringene vi fikk fra NM 2021, mener vi dette blir veldig bra. 

Separatprøver 

Martin T Krog var prøveleder. Tron Tronsmed var NKK-representant. Det ble gått 43 endagsprøver, 
med 33 premieringer. Det ble gått 8 todagers prøver hvor det ble delt ut 5 premieringer. 

Klubbmesterskap 

Ble arrangert 7 juli. 6 hunder stilte til start. Årets klubbmester ble Engefloens Klara med 98 poeng. 
Gratulerer! Martin T Krog var prøveleder. Tron Tronsmed var NKK-representant. 

Årets hund 

Ble Engefloens Klara, med 98 poeng. Årets unghund ble Sølvrabbens Torvi,med 88 poeng. Årets to- 
dagers hund ble Sølvrabbens Torvi, med 171 poeng, GRATULERER! 

Dommere 

Vi har fått utdannet 5 nye dommere i år. Det er Kristian Brænd ,Harald Grue, Jørgen Kokkvold, 
Vebjørn Lillebo og Erlend Lyster Ryen. VELKOMMEN! 

NM bandhund 2021 

Våre deltagende ekvipasjer var: Engefloens Klara – Audun Kregnes. Engefloens Anja – Stein Grue. 
Bjuti -  Erlend Vingelen. Bella – Vidar Tørres. Tittelforsvarer Saga – Bjørn Grue. Henviser til egen sak. 

 

Vidar Tørres                              Martin T Krog                                Bjørn Grue 
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Årsmelding fra utstillingskomiteen 2021 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Frank Engene og Ida Steihaug.  
Komiteen har vært tilstede på samtlige utstillinger, og vært med på de fleste styremøter i 
2021. 

Vi fortsetter med den gode trenden, og hadde også i 2021 meget bra med påmeldinger på 
våre utstillinger.  Totalt 361 hunder har vært i utstillingsringen i regi Østerdalen 
Elghundklubb. 

 
Utstillingsåret 2015 innførte vi en vandrepremie som skal gjelde for alle Østerdalen 
Elghundklubb sine utstillinger. 

Vandrepremien går til den eier som vinner en utstilling to ganger.  Vårutstillingen på Alvdal 
28 feb 2021 fikk Kjell Jørund Lian sitt 2 napp, og ble dermed eier av denne flotte pokalen. 
Klubben har gått til innkjøp av ny vandrepremie. 

Disse har fått ett napp: 

Nicolay Venstad 

Bjørn Morønning  

 
Vinterutstilling på Alvdal 28 feb 2021: 

Årets vinterutstilling ble arrangert på Alvdal den 28 februar 2021. Denne utstillingen 
arrangeres i utgangspunktet på Røros, men ble flyttet til Alvdal pga Covid-19 situasjonen. 

Hele 155 påmeldte hunder ink. valper 

Dommere for dagen var Arnstein Hagen på Norsk Elghund Grå, og Siv Sandø dømte 
Jämthund og øvrige raser + valper.  

Dagens utstillingsleder var Bjørn Morønning 

 

Sommerutstilling i Rendalen 4.juli 2021: 

Årets sommerutstilling ble arrangert på Elvål i Rendalen den 4 juli 2021. 

102 påmeldte hunder inkl. valper.  

Dommere for dagen var John Smedbakken på Norsk Elghund Grå, og Rune Tyvold dømte 
Jämthund og øvrige raser + valper.  

Dagens utstillingsleder var Frank Engene. 

 

Høstutstilling på Alvdal 28.november 2021: 
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Pga Covid-19, og flere avlyste arrangement , bestemte klubben seg for å arrangere en 3dje 
utstiling i 2020. Denne videreførte vi også til 2021. Fjellregionens ridehall på Alvdal er en 
utmerket hall for våre utstillinger. 104 påmeldte hunder ink. valper. Nytt for denne 
utstillingen var bedømming av rasen Spets pga mange forespørsler, men dessverre med lav 
oppslutning. 

Dommere for dagen var John Smedbakken på Spets, Petter Steen på Norsk Elghund Grå, og 
Svein Nordang på Jämthund og øvrige raser.  Linda Marie Lien dømte alle valper. 

Dagens utstillingsleder var Frank Engene. 

 

Covid-19: 

Utstillingsåret 2021 ble som i 2020 noe annerledes pga covid-19 og dens tilhørende 
smitteverntiltak og retningslinjer , men utstillingskomiteen håndterer dette på en utmerket 
måte. 

Utstillingskomiteen lager et oppsatt tidsskjema for utstillere for å fordele antall personer 
gjennom hele dagen. Tidsskjema blir også godt mottatt av utstillere, så dette er noe vi 
kommer til å viderefører på våre utstillinger. Et resultat av covid har vært at vi ikke har fått 
ønsket publikum velkommen til arrangementene og ikke fått tilbudt kiosksalg. 
Arrangementene har inneholdt sluser, og inn/ut-registrering av ekvipasjene. Kataloger har 
blitt publisert på facebook siden til klubben.  

 

Utstillinger 2022: 

Vi er godt i gang med å planlegge gjennomføringen av utstillinger i 2022.  

Vinterutstilling : arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 27 feb. Denne 
har blitt flyttet fra Røros pga Covid-19.  

Sommerutstilling: arrangeres utendørs på Elvål i Rendalen den 10.juli. 

Høstutstilling: arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 20 nov. 

 

 

Videre arbeid 

NKK har avsluttet sitt arbeid knyttet til ny terminliste, og klubben kan nå søke om utstillinger 
3 mnd før et arrangement. Utstillingskomiteen ønsker allikevel å søke på alle sine utstillinger 
ved års start. Klubben fortsetter med å arrangere 3 utstillinger i året. 

Vi er en 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. 

Miljøtreninger blir forsøkt arrangert i forkant av alle utstillinger. 
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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. Han stiller også velvillig opp som instruktør på våre 
miljø/ringtreninger .En stor takk til John smedbakken. 

Ønsker også å gi anerkjennelse til Marianne Steenland som har bidratt som instruktør på 
våre miljø/ringtreninger. 

 

Vi takker arrangørene for flott og godt gjennomført jobb på våre utstillinger. 
Utstillingsledere og deres gruppe gjør en meget viktig og god jobb for Østerdalen 
Elghundklubb.  Vi tar med oss erfaringer og  gode tilbakemeldinger i videre arbeid. 

 
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  
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Årsmelding ettersøkskomiteen 2021 
Ettersøkskomiteen har i 2021 bestått av Audun Langtjernet  Kregnes  

Samlet blodsporprøve 
Årets samlet blodsporprøve på Langen, ble i år dessverre avlyst grunnet den pågående pandemien.  

Vi håper på bedre tider og satser på å arrangere i 2022. 

 
Separat blodsporprøver 
Det ble gått 84 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 64 prøver. Årets prøveleder har vært Tron Tronsmed og NKK-representant har vært 
Vidar Tørres. Vi retter en stor takk til prøveleder for super jobb. 

Utdanning 
Klubben har i år utdannet en ny ettersøksdommer. Dette er Martin Kristiansen. 

Til slutt et lite hjertesukk fra komite og prøveledere: Kan alle dommere være så snill og sende 
kritikkskjema til prøveledere så raskt som mulig etter endt prøve.  

Dette forenkler jobben for prøveledere når prøvene skal avsluttes. 

Audun Langtjernet Kregnes                            
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Til Årsmøtet i ØEHK 2021 
 

Regnskap for 2021 

 

Regnskapet for 2021 legges frem på en slik måte, at vi som ikke er regnskapskyndige, er i stand til å 
forstå det. 

Regnskapet viser en meget høy aktivitetsgrad i klubben, med god kontroll på økonomien. 

Reelt overskudd for 2021 er ca 123 000,-. Dette er meget solid. 

 

Årsmøtet oppfordres på det sterkeste å applaudere og godkjenne årets regnskap!! 

 

Med ønske om et godt årsmøte og et fremgangsrikt 2022.  

 

Mvh 

Bjørn Olav Frank/s 
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11 Innkomne forslag: Ingen saker. 
             

 

12 Forslag fra styret i ØEHK til årsmøtet i ØEHK for 
videresendelse til RS 2022 
Dette ble for så vidt behandlet av årsmøtet 2021 med påfølgende medlemsmøte.  

RS 2021 valgte å utsette realitetsbehandling til RS 2022. Det er sendt ut nytt forslag til 
klubbene fra FS.  

Styret ved hjelp av fagkomiteene har derfor revidert teksten som fremmes for RS 2022. 

Tema:  Jaktchampionatregler løshund og bandhund 

Bakgrunn:  Forslag til endrede regler for jaktchampionater framlagt av FS for RS 2022 

Kravet om samlaprøve vil være svært hemmende for prøvevirksomheten i distriktene med store 
avstander og i små klubber, og framstår som usolidarisk. Dette alene burde være et godt nok 
argument for å droppe kravet om samlaprøve for championatet. 

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! 

 

Forslag til vedtak:   

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 
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Finland. 

Subsidiært: Dersom dette forslaget ikke får flertall på RS 2022 ønsker ØEHK å foreslå for RS 2022 å 
beholde dagens krav til NJ(L)CH. 

 

NJ(B)CH  

ØEHK opplever at bandhundmiljøet i vår organisasjon er fornøyd med dagens championatkrav . 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 2022 å beholde gjeldende krav pr. sesongen 2021 som krav til NJ(B)CH. 

 

 

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 2022 – Hvilende Utstillingschampionat 
 

 
 Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Hvilende Utstillingschampionat: 

Forbundsstyret innstiller til at prøveordningen for hvilende utstillingschampionat oppheves og 
tilleggskravet endres slik:  
Tilleggskrav til Gruppe 5 – spisshunder: Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, 
norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund endres og erstattes med: 1. premie oppnådd på 
terminfestet jaktprøve for elghund. 

 

Styret i ØEHK støtter dette (Saken ligger som vedlegg til denne årsmeldingen). 

 

 
B.  RS-sak 2021 – HD Rapport 
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Forbundsstyret legger frem følgende forslag vedtak:  

For registrering av avkom i NKK forutsettes kjent HD status hos foreldredyr. For øvrig følges NKK 
regler for avl og oppdrett. 

 

Styret i ØEHK støtter dette (Saken ligger som vedlegg til denne årsmeldingen). 

 

C. Nye championatregler jakt løs- og bandhund (Saken ligger som vedlegg til denne 
årsmeldingen). 
 

 
FS forslag til vedtak:  

 
 RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler 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. På RS 2021 ble det fattet vedtaket at saken 
skulle utsettes til RS 2022  
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak championatregler for løs- og bandhund:  
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER  
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå, norsk Elghund sort og 
svensk hvit elghund:  
LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):  
Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 
dommere. Minst en 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. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland.  
BANDHUNDCHAMPIONAT (NJ(B)CH):  
Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på samla prøve. Kun en av 
prøvene tellende for jaktchampionat bandhund, kan gjennomføres på snødekket mark.  
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. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland. 
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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. 

 
Styret støtter ikke dette. ØEHK ønsker å fremme egen sak for RS. Se pkt 12. 

             
 

D. Valg i Forbundsstyret. (Saken ligger som vedlegg til denne årsmeldingen). 
 
- Leder FS: ØEHK støtter gjenvalg av dagens FS-leder.  
- Medlemmer FS: ØEHK støtter gjenvalg av begge medlemmene på valg.  
- 1. vara FS: ØEHK støtter gjenvalg.  
- 2. vara FS: ØEHK støtter gjenvalg.  
- Medlem lov og kontrollkomiteen: ØEHK støtter gjenvalg.  
- Leder lov og kontrollkomiteen: ØEHK støtter gjenvalg.  
- Revisor: ØEHK støtter gjenvalg av begge kandidatene.  
- Ny medlem valgkomiteen: ØEHK sonderer aktuelle kandidater. 
 
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fremme og støtte kandidater til de ulike roller ved 
valget på RS. 

 

 

 

14: Tildeling av hedersbevisninger. 

Styret ønsker å utnevne 2 nye æresmedlemmer i ØEHK. 

Styrets innstilling:  

Jon Horten og Terje Borgos utnevnes til æresmedlemmer i Østerdalen 
Elghundklubb for sitt virke og store, solide innsats gjennom en mannsalder for 
klubben 
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15: Valg 

Innstilling til valg på årsmøtet 2022 i ØEHK fra valgkomitéen 

 

Funksjon   Navn   Periode  På valg 

Styre 

Leder    Jan Roger Olsson 1år fra 2022  Gjenvalg 

Nestleder   Stein Grue  2år fra 2022  Gjenvalg 

Kasserer   Eivind Haugseth 2år fra 2021  Nei 

Styremedlem   Per Morten Bangen 2år fra 2021  Nei 

Styremedlem   Martin Reiten  2år fra 2022  Gjenvalg 

Vara1    Martin Krogh  1år fra 2022  Gjenvalg 

Vara2    Ola Kværnes  1år fra 2022  Gjenvalg 

Fagkomitéer 

Bandhund   Bjørn Grue  2år fra 2022  Gjenvalg 

Løshund   Ove Helge Lo  2år fra 2022  Ny 

Ettersøk   Audun Kregnes  2år fra 2021  Nei 

Utstilling   Ida Steihaug  2år fra 2021  Nei 

Valgkomite 

Leder    Norvald Aas Solvang 3år fra 2020 

Medlem   Bjørn Grue  3år fra 2021 

Medlem   Tord Holand Strand  Ny 

Vara    Kai Schei  1år fra 2022  Gjenvalg 

Styret får fullmakt til å utnevne representanter til RS. 

Revisor     Bjørn Olav Frank 1 år fra 2022 

Vara revisor 

Omar Trøen   Norvald Aas Solvang   Bjørn Grue 
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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. 

 

 

Omar Trøen   Norvald Aas Solvang   Bjørn Grue 

 


