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Årsmøte 2023 
Østerdalen Elghundklubb 

 
Tynset hotell, lørdag 18.02.2023 kl.12.30 

Etter endt møte: Premieutdeling 
Bjørn Brendbakken kommer og viser lysbilder kl 16.00 

Middag kl. 19.00 
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Årsmelding fra styret 
Styret valgt på årsmøtet avholdt i 2022: 
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. 31.12.2022: 503 ordinære klubbmedlemmer, 8 husstandsmedlemmer og 7 
æresmedlemmer, i alt 518 medlemmer. Nok et år har vi opplevd økning i medlemstallet. Tusen takk 
for at du vil være medlem i Østerdalen elghundklubb! 

2022 Kort oppsummert - Vi har mye bra å se tilbake på fra sesongen som har vært. ØEHK er i den 
heldige posisjon å ha mange aktive, dedikerte sjeler i sine rekker! Det er inspirerende å være en del 
av et slikt miljø. Det har igjen vært et aktivt år i klubben. Vi gjennomfører svært mange jaktprøver 
selv om det nok er en liten nedgang fra rekordåret 2021. Det gås blodspor og ferskspor hele 
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sesongen. Utstillingene våre trekker mange hunder hver gang. Dette er veldig viktig for å få 
dokumentert våre hunders egenskaper, og bidrar til å bringe elghundarbeidet og avlen videre. Det er 
også avholdt videregående kurs i ettersøk. 

Møteaktivitet 
Siden forrige årsmøte har vi hatt 6 styremøter og behandlet 38 saker. Utover møtene er telefon og 
digitale løsninger blitt benyttet. Representanter for bandhund-, løshund- utstilling- og 
ettersøkskomiteen er naturligvis fast inventar på styremøtene. Klubben var representert med 8 
delegater på NEKF`s representantskapsmøte 2022. Eivind Haugseth ble etter avholdte RS fungerende 
nestleder i forbundsstyret. Vi gratulerer! 

Utstilling 
2022 har vi i likhet med foregående år 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. Det sier litt når 50 hunder stiller på miljøsamlinger i forkant av utstillingene. Dette er 
sosialt og miljøskapende arbeid. 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 
Året som gikk føyer seg inn i rekken av gode sesonger med stor aktivitet på jaktprøvefronten. Vi 
hadde gode prøveforhold i nesten 5 måneder. Mange gode resultater som nok en gang vises på 
antall championater. Hele 25 championatskjold er bestilt til årsmøtet. Noe som vel er bortimot 
brukbart. Tusen takk til prøveledelsen som får ut ekvipasjer kontinuerlig, og velvillige dommere som 
stiller opp og gjør dette mulig. Klubben jobber fortsatt med å utdanne nye dommere innen alle 
prøveformer, og selv om vi nå er noenlunde bemannet innen de fleste prøveformene pr. nå, trengs 
det fortsatt rekruttering. Det vises for øvrig til årsmeldingene fra bandhund-, løshund- og 
ettersøkskomiteen. 

Mesterskap 
NM Løshund ble arrangert av Hallingdal og Valdres/Vestoppland EHK. Omar Trøen og Odd Johsgård 
var våre representanter her. De gjorde sakene sine bra med sine hunder Poppo og Swix, og endte 
hhv på 4 og 12 plass. Vi tar med at Poppo her ble beste tispe! Swix har hatt et godt år. Svært gledelig 
var han med som representant for det norske laget, og endte på en fin 7. plass i det nordiske 
startfeltet! Vi gratulerer med gode prestasjoner! 

Hjemmeside 
Våre viktigste kanaler for å få ut info til medlemmene er hjemmesiden og facebook. Det ble ett skudd 
for baugen da hjemmesiden ble tatt ned i sommer. Det tok en del tid å få nøstet opp i hva problemet 
her besto i. Når dette ble avdekket var backup slettet og vi måtte gå veien om å bygge opp ny side fra 
bunnen. Dette arbeidet er nå i gang. Endelig. Vi håper vi har nådd ut til våre medlemmer gjennom 
facebook. Dette var vår eneste digitale kommunikasjonskanal i en periode. Leder fungerer fortsatt 
som webmaster. Vårt bildebibliotek ble borte, og ta gjerne kontakt om du sitter på bilder du mener 
kan brukes på den nye hjemmesiden. Enten de er av nyere dato eller er av historisk verdi. Det er 
fortsatt viktig med innspill fra medlemmer som er ute på aktiviteter. Noen bilder og noen ord 
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omkring er nok  så her har alle en jobb å gjøre. Østerdalen elghundklubb har pt over 2200 følgere 
på facebook. Dette er en rask måte å nå ut med våre budskap. Del gjerne våre poster. 
 
Økonomi 
Som en kan se av regnskapet, har vi også i år et godt resultat. Høy aktivitet gjenspeiles i dette. 2022 
var budsjettert med et lite overskudd. Med fortsatt tre utstillinger 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, capser, rosetter, mesterskapsdeltagelse, halleie på miljøtreninger osv. Klubben har også 
kjøpt inn to kvalitetstelt til bruk under utstillinger. Det er svært gledelig å kunne tilby noen 
medlemsfordeler! Viser for øvrig til regnskapet. 

 
Avtale med Troll Mushing 
I år har Troll Mushing vært klubbens hovedsponsor på arrangementer. Deres bidrag er svært 
kjærkomne både for klubb og deltakere! 
 
 
Vel blåst alle sammen som på en eller annen måte har bidratt i året som har gått!! 
Styret vil med dette takke alle for arbeidet som er lagt ned for klubben dette året! 
Din innsats gjør en forskjell! Tusen takk for ditt bidrag! 
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Innstilte til Championat 2022 
Eier Hundens navn Regnr Championat 

Omar Trøen Bromèejemtans Gaisa SE46495/2021 NJ(L)CH 

Kristian Brænd Rønningslia's Tyri NO38800/18 NJ(B)CH, NUCH 

Berit Christin Flaten Opsahlåsens Inka NO41387/21 NJ(B)CH 

Kenneth Monsbakken Elgshøgdas A-Enya NO35876/17 NJ(L)CH 

Erik Thorshaug Sølneggas Gucci NO50486/20 NJ(L)CH 

Bjørn Grue Sølvrabbens Torvi NO38984/20 NJ(L)CH 

Harald Grue Sølvrabbens Story NO35572/19 NJ(L)CH 

Vebjørn Vangskåsen Hallingnattens Raa NO39277/18 NJ(L)CH 

Kristoffer Flaa Sørensen Nappsjølias Harry NO45104/20 NJ(B)CH 

Norvald Aas Solvang Ante av Kvernenget NO51730/18 NJ(L)CH 

Terje Kløvstad Senja NO50549/21 NJ(B)CH 

Henning Høistad Tåråfjells Balto NO45000/19 NJ(L)CH 

Bjørn Morønning Sølvrabbens Dijk NO38986/20 NUCH 

Thomas Vangli Loshundens IR Skjold NO42597/21 NJ(L)CH 

Martin Tamnes Krog Engefloen's Ira NO39431/21 NJ(B)CH 

Hans Morten Rønsberg Engefloen's Bonso NO37303/19 NJ(B)CH 

Jørn Ligård Nappsjølias Vilma NO45103/20 NJ(B)CH 

Odd Olav Olsbakk Engefloen's Bjørg NO37306/19 NJ(B)CH 

Ove Skott Varjdalens Kira NO37008/20 NJ(B)CH 

Terje Kløvstad Senja NO50549/21 NJ(B)CH 

Stefan Brydalseggen Zargo NO34225/18 NJ(L)CH 

Roger Olsson Bjønnlosen's Bella NO38622/20 
NJ(L)CH, NUCH, 
SUCH 
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Årsmelding fra løshundkomiteen 2022 

Løshundkomiteen har bestått av Ove Helge Lo, Omar Trøen, Kristian Brænd, Roger Bjørke og 
Per Helge Pedersen. Ove Helge Lo har representert løshundkomiteen i styret i året som har 
gått. Ove Helge Lo har representert LHK på styremøter. Arbeidsåret har vært konsentrert om 
arbeidet med løshundprøvene. 

 
Separate Løshund prøver 

Det er i 2022 gått 49 endagersprøver og 21 todagersprøver. Det blir 91 dager i skogen, og en 
liten nedgang fra i fjor. I tillegg kommer 6 skogdager på klubbmesterskapet, men vi runder 
likevel ikke hundre. Kulda og snøen er begrensende faktorer i vårt aktivitetsområde. 

 Vi får håpe at smittesituasjonen ikke blir ei utfordring i året som kommer. Tida virker for å 
være moden for samlede dommermøter til høsten. Det vil gagne klubbens dommere som 
bedre kan få lære av hverandre, og det vil ta bort noe av det litt for store trykket på de 
medlemmene som skal gjennomføre forenklede dommermøter. Alle dommerne som stilte 
velvillig opp i årets prøvesesong skal ha stor takk! 

 
Årets hunder 

Årets tispe løshund.  NO43525/21 Lala av Kvernenget 90,5 poeng Eier: Ove Horten.           

Årets unghund løs.  NO32775/20 Solan av Raudberget 94,5 poeng. Eier Nicolas Lopez Vega.  

Årets to-dagershund løs NO42778/20 Bjønnlosen’s Krutt  176,5 poeng. Eier Odd Johnsgaard. 

 
Klubbmesterskap 

Klubbmesterskap løshund ble arrangert i Rendalen 3. september. 

Klubbmester og beste hund denne dagen: Bureiserens P Ero, med eier og fører Omar Trøen. 
Vi gratulerer! 
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NM i regi av Vestoppland EHK og Hallingdal og Valdres EHK 11-13 oktober 

Omar Trøen med Bjønnlosens Poppo og Odd Johnsgård med Bjønnlosens Swix (fører Ola 
Johnsgård) representerte ØEHK. Kongepokalen ble ikke med hjem, men begge gikk til gode 
førstepremier. Poppo fikk markert seg som en av startfeltets råeste hunder og ble nummer 
fire, mens Swix ble nummer tolv. Vi gratulerer med solide prestasjoner! 

Nordisk mesterskap i Finland 

Bjønnlosens Swix til Odd Johnsgård kvalifiserte seg også til det norske laget som stilte i 
Nordisk Mesterskap, og som i år ble arrangert av finnene. Swix sluttet på en svært hederlig 
sjuendeplass med en fin førstepremie, og fikk som belønning det finske jaktchampionatet 
med seg hjem. Vi gratulerer hunden fra Finstad med en kjempesesong! 

 
 
Utdanning av nye dommere 
 
Vi har fått 3 nye dommere i 2022. Martin Nytrøen, Robert Trøen og Thomas Vangli vil utgjøre 
en betydelig forsterkning framover. Gratulerer! 
 
 
Omar Trøen Kristian Brænd   Per Helge Pedersen  Ove Helge Lo  Roger Bjørke 
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Årsmelding bandhundkomiteen 2022. 

Bandhundkomiteen i 2022 har bestått av Martin Tamnes Krog, Vidar Tørres og Bjørn Grue 
(leder).  

Hovedaktiviteten i år, har vært å avvikle jaktprøver. Vi har som dere vet, flytta samlaprøva 
vår fra Engerdal til Os. Med utgangspunkt i Os samfunnshus, og med overnatting for 
dommere i hyttene til Trollkroa, vil vi betegne årets prøve som en stor suksess. Vi har 
utdannet 1 ny prøvedommer. Det er Odd Olav Olsbakk. Vi gjør det samme vært år, men vi 
må nå også takke velvillige dommere, og iherdige prøveledere, som stiller velvillig opp hele 
sesongen!  

OS PRØVA 2022 

Os prøva ble avholdt den 30. og 31. juli. Det ble brukt terreng i Tufsingdalen,Røros, 
Dalsbygda, Tolga, Vingelen og Hodalen. Det var 45 skogsdager, og det ble delt ut 30 premier. 
Jan Bjørshol var prøveleder, og Stein Grue Nkk representant. Vi må få takke Tron Tronsmed. 
Erlend Vingelen og Martin T Krog som ordnet med en stor del av terrengene. Og sist men 
ikke minst familiene Bjørshol og Stavås, som driftet restauranten og kjøkken på en utmerket 
måte. EN STOR TAKK! 

SEPARATPRØVER 

Her var Martin Tamnes Krog prøveleder. Stein Grue var Nkk representant. Det ble gått 47 
endagsprøver. Her ble det 39 premier. Det ble gått 11 todagersprøver. Her ble det 8 premier. 
Glimrende innsats! 

KLUBBMESTERSKAP 

Klubbmesterskapet ble avholdt den 13. juni. Martin Tamnes Krog var prøveleder. Tron 
Tronsmed var Nkk representant. 6 hunder stilte til start, og alle opnådde premiering. 
Klubbmester ble Engefloens Anja med fører/ eier Stein Grue med 95 poeng. Gratulerer! 

ÅRETS HUND 

Årets hund, band NO 49748/20 Skadi av Pashaug,eier Monica Settemsdal. Med 97 poeng.  

Årets unghund   NO 39431/21 Engefioens Ira.,eier Martin Tamnes Krog, Med 96 poeng. 

Årets todagershund  NO39431/21 Engefloens Ira med187 poeng. GRATULERER! 

   

 

Martin Tamnes Krog                            Vidar Tørres                    Bjørn Grue 

 

  



9 
 
 

 

Årsmelding fra utstillingskomiteen 2022 
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Ida Steihaug.  Komiteen har vært 
tilstede på samtlige utstillinger, og de fleste styremøter i 2022.  

2022 ble et rekord år for våre utstillinger. Totalt 515 hunder har vært i utstillingsringen i regi 
Østerdalen Elghundklubb. Våre miljøtreninger har også vært svært populær, med 40-50 
ekvipasjer på hver trening. 

Klubben har i år gått til innkjøp av 2 nye utstillingstelt. Disse er vi veldig stolte over. 

 
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.  Høstutstillingen på Alvdal 
11.des 2022 fikk Kjell Jørund Lian sitt 4 napp, og ble igjen eier av en ny flott pokal. Vi 
gratulerer!  Klubben skal gå til innkjøp av ny vandrepremie. 

 

Vinterutstilling på Alvdal 27 feb 2022: 

Arrangert i Fjellregionens Ridehall på Alvdal. 

Hele 224 påmeldte hunder ink. valper 

Dommere for dagen var Svein Nordang på NEG tisper, Rune Tyvold på  NEG hanner  og Jari 
Partanene dømte Jämthund og øvrige raser.  

Dagens utstillingsleder var Britt Steihaug 

 

Sommerutstilling i Rendalen 10.juli 2022: 

Arrangert på Elvål i Rendalen. 

124 påmeldte hunder inkl. valper.  

Dommere for dagen var Bjørn Roald på NEG , og Britt Marie Nordquist dømte Jämthund og 
øvrige raser.  

Dagens utstillingsleder var Tor Inge Nytrøen. 

 

Høstutstilling på Alvdal 11.desember 2022: 

Arrangert i Fjellregionens Ridehall på Alvdal. 

167 påmeldte hunder ink. valper.  
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Dommere for dagen var Frank Christiansen på NEG , og Wenche Porsanger dømte Jämthund 
og øvrige raser.   

Dagens utstillingsleder var John Smedbakken. 

 

Utstillinger 2023: 

Vi er godt i gang med å planlegge gjennomføringen av utstillinger i 2023. Utstillingskomiteen 
har også fått Janne Simensen med seg på laget. Velkommen :-) 

Vinterutstilling : arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 26 feb. 
Dommere: Arild berget og John Smedbakken 

Sommerutstilling: arrangeres utendørs på Elvål i Rendalen den 2.juli. Dommere: Britt Marie 
Nordquist og Margareta Carlsson. 

Advent utstilling: arrangeres innendørs i Fjellregionens Ridehall på Alvdal den 10.des. 
Dommere: Anne Buvik og Elin Normannseth 

 

 

Videre arbeid 

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 arrangert i forkant av alle utstillinger. 

 

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. Han stiller også velvillig opp som hjelp i 
utstillingskomiteen, og som instruktør på våre miljø/ringtreninger .En stor takk til John 
smedbakken.  

 

Vi takker arrangørene for flott og godt gjennomført arbeid 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. 
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Komiteen ønsker for øvrig alle medlemmer velkommen til utstillingene våre det kommende 
året.  

 

Ida Steihaug 

                             

 

 

Årsmelding ettersøkskomiteen 2022 
Ettersøkskomiteen har i 2022 bestått av Audun Langtjernet Kregnes  

Samlet blodsporprøve 

Østerdalen Elghundklubbs samla blodsporprøve ble avviklet 4. juni med rekordstor 
deltakelse. Som tidligere år ble prøven avviklet med utgangspunkt i Langen Gjestegård 
ytterst i Hådalen på Røros. Statskog hadde stilt terreng til disposisjon og vertskapet på 
Langen Gjestegård gjorde det hele til et trivelig arrangement. 

Hele 36 ekvipasjer stilte til start og dette året var våre svenske venner igjen på plass med 7 
ekvipasjer. I og med at vi hadde svensk deltakelse ble det igjen avviklet landskamp med 5 
ekvipasjer fra hvert land, 2 ekvipasjer fra EK-klasse og 3 ekvipasjer fra AK-klasse. 

Det var fine forhold på fredagskvelden da sporene ble lagt ut og med frisk fuktighet i lufta på 
selve konkurransedagen ble det gode forhold for deltakerne. 

Norge stakk av med seieren i landskampen. 

De tre beste ekvipasjer i AK-klassen ble:  

Nr. 1 Maren Løken med Australian Cattledog, Serenity Walley Blue Czira SE23474/2021. 

Nr. 2 Frode Kvål med Norsk Elghund Grå, Tjelderåsens OM-Zanto, NO33902/19. 
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Nr. 3 Carin Ahlstedt med Jack Russel Terrier, Alphasgoodgirl, SE38285/2017. 

De tre beste ekvipasjer i EK-klassen ble: 

Nr. 1 Tove I. Kaspersen med Engelsk Springer Spaniel, IZIRA`S Afternoon Delight, 
NO42280/14. 

Nr. 2 Gisle Rimolsrønning med Alpinsk Dachsbracke, Fjelljegerens Ares, NO35922/14.  

Nr. 3 Marie R. Nordmo med Engelsk Springer Spaniel, Merseyside For Your Eyes Only, 
NO35357/20. 

 

Separat blodsporprøver 

Det ble gått 82prøver. Prøveleder i år var Odd Sømåen og NKK-representant var Bjørn Grue. 
Vi vil rette en stor takk til prøveleder for en meget godt utført jobb. 

 

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

 

Elgspor 
Det ble i år gått 3 elgspor. Prøveleder har vært Tron Tronsmed og NKK-representant har vært 
Vidar Tørres.  

 

Utdanning 
Klubben har i år utdannet en ny ettersøksdommer. Dette er Stein Grue 

 

Audun Langtjernet Kregnes                        
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Til Årsmøtet i ØEHK 2023 
 

Regnskap for 2022 

 

Regnskapet for 2022 legges frem ryddig og greit. 

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

Klubben har meget solid økonomi! 

Årsmøtet oppfordres til å godkjenne årets regnskap! 

 

Med ønske om et godt årsmøte. 

 

 

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 - Ingen 
             

13 RS – Saker fra forbundet 
a) RS-sak Nasjonal unghundprøve 

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Nasjonal Unghundprøve: 

Forbundsstyret er veldig positiv til unghundprøver. FS ser ikke at det er behov for å arrangere en 
nasjonal unghundprøve, men oppfordrer klubbene til å arrangere denne type prøve som en samlet 
prøve. 

Saksutredning:  

Oppfølging RS Sak 10.4.20  

Forbundsstyrets innstilling:  

Forbundsstyret er veldig positive til å få unghunder ut på prøve, både bandhund og løshund, og 
oppfordrer områdeklubbene til å gjennomføre unghundprøver. Men, flere av områdeklubbene har 
ikke mulighet til å gjennomføre samlet løshundprøve innen utgangen av september på grunn av 
beitedyr. Med bakgrunn i dette avvises saken, men Forbundsstyret er veldig positive til at klubbene, 
enten alene eller med naboklubber, går sammen for å få gjennomført unghundprøver. 
Forbundsstyret er som sagt veldige positive til unghundprøver, men ønsker å se erfaringer en høst 
eller to til og at enda flere områdeklubber gjennomfører unghundprøver, før vi eventuelt vurderer 
nasjonalt mesterskap. Forbundsstyret fremmer saken for RS senest 2023.  

Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt  

Forbundsstyret har hatt møte med områdeklubber som har gjennomført unghundprøver. De 
opplever unghundprøver som positive arrangement, der det stiller folk med sin første hund på sin 
første prøve. Dette er veldig positivt for elghundmiljøet.  
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Det er flere klubber som kjører egne unghundprøver som samla prøver der det skapes et miljø for 
hundeeiere og dommere. Det virker som at folk tørr å stille på unghundprøver selv om de ikke har 
hatt så mange slipp i skogen før prøven skal gjennomføres. Dette er bra for miljøet.  

Forbundsstyret ser ikke behov for å arrangere nasjonal unghundprøver da det nå er flere 
områdeklubber som kjører egne prøver for unghunder. Det oppfordres til at flere klubber kjører 
unghundprøver enten som eget arrangement eller i samarbeid med andre klubber.  

 

Styret i ØEHK støtter dette 

 
b) RS-sak Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort 

 
 Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Helsefremmende tiltak for avl – Norsk 
elghund sort.  

 
Representantskapsmøtet ønsker å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av 
NES, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi. Forbundsstyret ettersender i samråd 
med AU NES inn søknad med aktuelle vedlegg til sunnhetsutvalget for behandling, samt signert RS 
protokoll for inneværende år. 
 
Representantskapsmøtet ønsker å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av 
NES, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi. Forbundsstyret ettersender i samråd 
med AU NES inn søknad med aktuelle vedlegg til sunnhetsutvalget for behandling, samt signert RS 
protokoll for inneværende år.  
FS.sak.51.22 Tiltak for helsefremmende avl for NES – helsekrav til foreldredyr for registrering av 
avkom av rasen  
Saksutredning: Avlsutvalget for Norsk elghund sort viser til Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK). 
Forbundsstyrets innstilling vedtatt.  
Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. Forbundsstyret 
bes starte arbeidet med å vurdere stambokføring av aktuelle gentester for avlshunder i 
elghundrasene.  
Saksbehandling i NKK v/Sunnhetsutvalget har blitt utsatt i påvente av verifisering av gentest for 
ataksi. Gentest for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi er nå verifisert og det er innført ordning 
for stambokføring av disse testene hos NKK. For å realitetsbehandle et ønske om å innføre 
helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av rasen norsk elghund sort, må det sende en ny 
søknad til sunnhetsutvalget@nkk.no Sammen med den nye søknaden må det sendes med et 
årsmøtevedtak fra inneværende år, samt begrunnelse for hvorfor helsekravet ønskes innført.  
Per 04.01.23 er det testet 176 individ NES for genstatus glaukom hvorav 68% er stambokført 
genetisk fri og 32% er stambokført bærere. Det er testet 180 individ for genstatus ataxi hvorav 76% 
er stambokført genetisk fri og 24% er stambokført bærere. For å unngå å avle syke dyr, er det 
nødvendig å innføre helsekrav om kjent status for registrering av avkom NES, hvorav ett av 
foreldredyrene er stambokført genetisk fri. Det vil ikke bli mulig å registrere avkom etter 
kombinasjoner hvor begge foreldredyr er bærere av sykdomsgen. 

Styret i ØEHK støtter dette 
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c) RS-sak Oppheve vedtak fra 2014 om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år 

 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Oppheve vedtak fra 2014 om at 
utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år:  

 
Forbundsstyret (FS) har det fulle og hele ansvar for at FS oppnevnte utvalg fungerer og har også 
ansvaret for deres arbeid ovenfor Representantskapsmøtet. Forbundsstyret bør stå fritt i å vurder 
hvor lenge det er hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene fungere og en begrensing i funksjonstid 
bør derfor oppheves. 
 
Saksutredning:  
Representantskapet fattet i sak 11.11.14 følgende vedtak:  
Funksjonstiden i råd/utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes begrenset til maksimalt 4 
år. Utskiftingen skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og vedtaket iverksettes ved at 
det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først.  
Forbundsstyret erfarer at det er utfordrende å få et kontinuerlig arbeid i forbundsstyrets 
oppnevnte utvalg og at det derfor kan være krevende når det er en føring på at 
utvalgsmedlemmene bør skiftes ut etter fire års funksjonstid. Det er en hederlig hensikt med å ha 
en rullerende praksis for utvalgsmedlemmer, men i de siste periodene har vi opplevd at det kan 
være vanskelig å besette utvalg med kvalifiserte kandidater.  
Med kvalifiserte kandidater menes her kandidater som både innehar den nødvendige faglige innsikt 
og mulighet til å nedlegge den arbeidsmengden som mange av våre utvalg krever.  
En begrenset funksjonstid kan også i andre tilfeller virke sementerende på utvalget slik at det ikke 
blir foretatt de nødvendige utskiftinger når utvalgsmedlemmer ikke fyller rollen som kreves for 
utvalgsarbeidet. Det kan bli en hvilepute slik at utvalgsmedlemmer som ikke fyller rollen likevel får 
sitte 4 år for da må de skiftes ut.  
Forbundsstyret står alltid ansvarlig for sine oppnevnte utvalg og bør derfor ha en frihet til å 
bemanne utvalgene med de medlemmene som det er hensiktsmessig å bruke, uavhengig av om 
medlemmene har fungert i flere år. En funksjonstid vedtatt av Representantskapet vil også 
begrense Forbundsstyrets ansvar for at arbeidet fungerer. Forbundsstyret må og skal ha ansvar for 
utvalgenes arbeid.  
For å få utvalg med høy kompetanse ønsker forbundsstyret å bruke ressurser på utdanning av 
utvalgsmedlemmene. Spesielt gjelder dette avlsutvalgene som er avhengig av høy kunnskap på 
genetikk og avl. Det er da naturlig at medlemmene fungere mer enn en kort periode slik at NEKF får 
valuta for de opplæringskostnadene de investerer.  
Forbundsstyret har forsøkt å involvere områdeklubben med å komme med forslag til nye 
utvalgsmedlemmer og mener dette er mer hensiktsmessig enn at de allerede sittende 
utvalgsmedlemmene skal skiftet ut etter 4 år. 

 

Styret i ØEHK støtter dette 
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d) RS-sak Opprettelse av Nord-Vestlandet Elghundklubb 

 
Saksutredning:  
Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb. De 
ber FS innstille ovenfor RS om opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og Romsdal 
som aktivitetsområdet.  
Søknad fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb:  
 
Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb Vi ber herved forbundsstyret innstille RS om opprettelse av 
Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og Romsdal som aktivitetsområdet.  
 
Bakgrunn Antallet elghunder på Nordvestlandet er i vekst og potensialet for videre utbredelse av 
elghunden som jakt -og ettersøkshund i regionen er stor. Det er ikke tradisjon for bruk av elghunder 
til jakt i området, men dette er i ferd med å endre seg og det meldes om et underskudd på aktive 
ettersøksekvipasjer i hele regionen. I fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane ble det i 
2020 skutt 36.000 hjort. Til sammenligning ble det skutt 31.700 elg i Norge. Forskere mener hjorten 
er den store klimavinneren blant hjortedyrene i Norge, og området bør derfor kunne defineres som 
strategisk viktig for videre utbredelse av elghunden i Norge.  

 
Områdeklubber Fylkene Møre og 
Romsdal og gamle Sogn og Fjordane har 
ikke en egen lokal Elghundklubb. De 
røde prikkene i kartet viser 
områdeklubbene i Sør-Norge.  
Det er i dag et godt samarbeid med de 
nærliggende områdeklubbene Sør-
Trøndelag EHK og Jotunfjell-Fjordane 
EHK, men det er store avstander fra 
Møre i vest til Vågå eller Støren i nord. 
Det er til disse områdene medlemmene i 
fylket må reise til når klubbene 
arrangerer fysiske møter og 
arrangementer.  
Området på Nordvestlandet trenger nå 
forutsigbarhet og langsiktighet for å 
sikre lokalt engasjement og aktivitet. Det 
er derfor behov for en lokal 
Elghundklubb som i større grad kan følge 
opp de lokale behovene uten å måtte 
klarere det med et styre som må ta 
hensyn til interessene for et større 
geografisk område.  
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Reisevei og medlemspotensialet Reisevei er for mange et kritisk moment, og dette argumentet blir 
ofte avgjørende for om medlemmer møter eller ikke på et arrangement eller et årsmøte. I 1996 ble 
Hordaland EHK opprettet, og området på Møre har mange likhetstrekk med området til Hordaland 
EHK. Medlemspotensialet mener vi ligger mellom 200-300 medlemmer innen 5-7år. Navn på 
områdeklubb De fleste områdeklubber har en referanse til et område eller til et geografisk navn. 
Dette handler om identitet både for medlemmer og for klubb. For området vårt er det i dag ingen 
referanser til noen nærliggende områdeklubb, og det er unaturlig for et medlem på Møre å skulle 
«høre-til» Sør-Trøndelag EHK eller Jotunfjell-Fjordane EHK.  
 
Ønske fra oss som bor i Møre og Romsdal Det ble høsten 2022 gjennomført en spørreundersøkelse 
for elghundeiere med postnummer i Møre & Romsdal fylke. Undersøkelsen ble lagt ut på sosiale 
medier og det ble sendt ut SMS til alle med elghund i NKKs -register for godkjente 
ettersøksekvipasjer. 99 personer besvarte denne spørreundersøkelsen, og 93% av de spurte ønsker 
at vi starter arbeidet med å opprette en lokal Elghundklubb i fylket som skal sikre lokalt engasjement 
og aktivitet.  
 
Aktivitetsområdet Det er viktig at Møre og Romsdal blir et felles aktivitetsområde. Vi som er 
dommere og ressurspersoner i fylket samarbeider om flere arrangement, og området har potensialet 
for å utdanne flere dommere og øke aktiviteten om vi samles i en klubb, og et felles 
aktivitetsområde. Området sør for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal er benyttet lite til 
elghundprøver de siste 10 årene. Området nord for Romsdalsfjorden er benyttet noe mer av Sør-
Trøndelag EHK.  
 
Veien videre Vi er mange som nå ønsker å jobbe for videre utbredelse av elghunden på 
Nordvestlandet, men vi trenger forutsigbarhet i en lokal områdeklubb som sikrer lokalt engasjement 
og aktivitet. Vi kan ikke se noen utfordringer ved at flere områdeklubber ønsker å drive aktivitet på 
Møre, og ønsker samarbeid om aktivitet og dommere. Vi håper med dette at forbundsstyret tar vårt 
ønske videre til RS 2023. Dette dokumentet kan benyttes i RS mappen som underlag for saken.  
 

På vegne av: 

Bandhunddommer: Asgeir Rausand 
Bandhunddommer: Kjetil Sæther 
Bandhunddommer: Nils Haugen 
Bandhunddommer: Kjell Inge Søvik 
Ettersøksdommer: Gaute Aamlid 
Ettersøksdommer: Odd Hellevik 
Bandhunddommer | Ettersøksdommer: Svenn Magnus Runde –Kontaktperson 

 

Styret i ØEHK støtter dette 
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E. 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 Eivind Haugseth som nestleder eller som 
styremedlem.  
- Ny medlem valgkomiteen: ØEHK sonderer aktuelle kandidater. 
 
 
Styret ber for øvrig årsmøtet om fullmakt til å fremme og støtte kandidater til de ulike 
roller ved valget på RS. 
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14: Valg 
Innstilling til valg på årsmøtet 2023 i ØEHK fra valgkomitéen 

Funksjon   Navn   Periode  På valg 

Styre 

Leder    Roger Olsson  1år fra 2023  Gjenvalg 

Nestleder   Stein Grue  2år fra 2022  Nei 

Kasserer   Ola Johnsgård  2år fra 2023  Ny 

Styremedlem   Odd Olav Olsbakk  2år fra 2023  Ny 

Styremedlem   Martin Reiten  2år fra 2022  Nei 

Vara1    Martin Krogh  1år fra 2023  Gjenvalg 

Vara2    Ola Kværnes  1år fra 2023  Gjenvalg 

Fagkomitéer 

Bandhund   Bjørn Grue  2år fra 2022  Nei 

Løshund   Ove Helge Lo  2år fra 2022  Nei 

Ettersøk   Audun Kregnes  2år fra 2023  Gjenvalg 

Utstilling   Ida Steihaug  2år fra 2023  Gjenvalg 

Valgkomite 

Leder    Bjørn Grue  3 år fra 2021 

Medlem   Tord Holand Strand 3 år fra 2022 

Medlem   Tron Tronsmed  3 år fra 2023 

Vara    Kai Schei  1år fra 2023  Gjenvalg 

Styret får fullmakt til å utnevne representanter til RS. 

Revisor     Bjørn Olav Frank 1 år fra 2023  Gjenvalg 

Vara revisor   Gunnar Bråten  1 år fra 2023  Ny 

 

Norvald Aas Solvang   Bjørn Grue  Tord Strand 
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Forslag fra valgkomitèen til årsmøtet 2023 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. 

 

 

Norvald Aas Solvang   Bjørn Grue  Tord Strand 

 


