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Årsmøteprotokoll – referat fra årsmøte i Telemark Elghundklubb 27. Februar 

2021. Møtet ble avholdt på Teams fra kl 16.00. 

 
Lars Jørgen Lassen ønsket velkommen til møte på Teams 

 

Før møtet startet ble alle deltakere i møtet registrert og talt opp. Lars Jørgen Lassen orienterte 

om gjennomføring av møtet, mulighet for å rekke opp hånd, eller skrive melding i chatt.  

 

Før åpning av møtet ble det avholdt 1 min stillhet for medlemmer av Telemark Elghundklubb 

som har gått bort siste år.  

 

Saker: 

1.Godkjenning av innkalling 
 

Årsmøtets vedtak: 

Innkallingen godkjent 

 

 

2.Godkjenning av saksliste 

 
Årsmøtets vedtak: 

Saksliste godkjent 

 
 

3.Valg av møteleder 

 
Forslag: Lars Jørgen Lassen 

 

Årsmøtets vedtak: 

Lars Jørgen Lassen valgt som møteleder 

 

 

4.Godkjenne antall stemmeberettigede/observatørers rett til å være tilstede 

 
 

 

Årsmøtets vedtak: 

Antall stemmeberettigede i møtet ved oppstart er 36 
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5.Oppnevne referent/er, tellekorps og to personer til å undertegne 

protokollen fra møtet 

 
Forslag: 

Til referent for årsmøte: Solveig Haugan Jonsen 

Tellekorps: Jørgen T Bø og Per Egil Adolfsen 

To til å undertegne protokollen; Torstein Dahl og Kristoffer Naas. 

 

Årsmøtets vedtak: 

Foreslåtte kandidater ble valgt 

 

6.Behandle årsberetning for 2020 

 
Årsberetningen ble gjenommgått i korte trekk av Lars Jørgen Lassen 

 
Årsmøtets vedtak: 

Årsberetningen godkjent med kommentar om at Joar Brosdal og Magnar Nordsveen ikke 

lenger er med i styret for NKK Vestfold Telemark 

 

7.Godkjenne regnskap med revisors beretning for 2020 

 
Jørund Håvard Askje orienterte om regnskapet for 2020. Samlet overskudd; 249 538. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden; undertegnet av revisorene Sigbjørn Rua og Henning 

Brekke. 

 
Årsmøtets vedtak: 

Regnskapet ble godkjent uten kommentar 

 

 

 

 

 

8.Behandle innkomne saker og saker som skal fremmes for RS  

 
Saker fremmet av styret i Norske Elghundklubbers Forbund til 

Representantskapsmøte i NEKF (RS) 
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Sak 1: Revidering av lover for Norske Elghundklubbers Forbund 
 

 

 

 

 

 
 

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

FS forslag til vedtak: 
 

Forbundsstyret anbefaler ovenfor RS at de vedlagte forslag til endring Lovene for Norske 

Elghunklubber Forbund vedtas som forbundets nye lover og sendes NKK for godkjenning. 

 
 

De någjeldende lover i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ble vedtatt av 

Representantskapsmøtet den 28.04.2018. 
 

Lovene har således vært gjeldende i 2 år. Gjennom praksis har det blitt avdekket noen lovregler 

som ikke er hensiktsmessig og noen er sågar motstridende til hverandre. Dette ble i hovedsak 

oppdaget under behandlingen av avlysningen i Representantskapsmøtet (RS) som var berammet 

til 24. april 2020. 
 

Det utsatte representantskapsmøtet 5. september 2020 ba derfor forbundsstyret om å gå 

igjennom lovene og legge frem et forslag til revidering av disse til RS 2021. 
 

Forbundsstyret har innarbeidet de endringsforslagene som fremkom på RS 2020 og andre 

endringsforslag som har innkommet til styret. 
 

Styret har også i henhold til vedtaket til RS gjennomgått lovene og tilpasset dem slik styret mener 

de bør endres for være mer tilpasset driften av Norske Elghunklubber Forbund. 

 

 

Styrets kommentar:  

Styret har ingen merknader til endringer som er foreslått. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget til nye lover for Norske Elghundklubbers Forbund støttes. 

 

Årsmøtets vedtak: 

Forslag til nye lover for NEKF støttes 
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Sak 2: Jaktprøveregler for løshund 

 

 
 

RS-sak 2021 - Jaktprøveregler for løshund 
 

FS forslag til vedtak: 

1. Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021 

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for 

Norske Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning. 

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

 
Gjeldende jaktprøveregler er i utgangspunktet gyldig kun ut 2020. Med utgangspunkt i bredt 

Nordisk samarbeid og ønske om å samkjøre regelverk, og da også evalueringstidspunkt, må 

gjeldende regelverk forlenges ut prøvesesongen 2021. 

RS 2021 må vedta nytt regelverk, og dette skal tas i bruk i prøvesesongen fra høsten 2022. Dette 

vil da være i rute med alle de Nordiske landene. Det foreslås da at regelverket låses for 5 år. 

Både Sverige, Finland og Norge har i hele 2020 foretatt evaluering av gjeldende regelverk. 

I Norge er det løshund-komiteen som har styrt prosessen. Det er foretatt 2 høringsrunder hos 

områdeklubbene, og komiteen har også vært representert i en Nordisk arbeidsgruppe som har 

samkjørt prosessen. 

Finland har en egen regelkomite som hele tiden har deltatt i prosessen. 

Sverige har kjørt en svært grundig prosess der områdeklubbene har vært involvert hele tiden. 

Det er Sverige som nå har foretatt de aller største endringene i sine prøveregler, men både Norge 

og Finland foreslår også mindre endringer. 

Løshund-komiteen vil anbefale FS å legge frem nærværende sak inkl. vedlagte regelforslag til RS, 

og foreslå at RS slutter seg til dette. 

Det Nordiske samarbeidet hadde ved starten av evalueringen en lang rekke punkter der det var 

vesentlige forskjeller, fortrinnsvis mellom Norge/Finland på ene siden og Sverige på andre siden. 

Når arbeidet nå avleveres til behandling i de respektive land, så er det fortsatt en del 

små/uvesentlige endringer, men det gjenstår bare et par litt vesentlige forskjeller. Det ene er at                                

Norge og Finland har krav om Elgarbeid i poengtabellen i M4, mens Sverige ikke ønsker dette. Den 

andre vesentlige forskjellen er at Finland definerer det som gjentak selv om elgen har reist av seg 

selv (ikke støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre), mens Sverige og Løshund-komiteen i 

Norge mener at en elg som reiser av seg selv, og stopper av seg selv, ikke oppfører seg på samme 

måte som en elg som er støkt. Vårt M6 heter da også «Evne til å stille støkt elg». Likevel har 

Løshund-komiteen foreslått en tekstlinje i M6 som åpner for at det kan regnes som gjentak selv 

om elgen har reiset av seg selv en gang i løpet av prøvedagen, forutsatt en del lostid før elgen 

reiser. 
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De øvrige forslag til endringer er til dels gjort for å tilnærme oss Sverige og Finland, men også i stor 

grad for å bedre vårt eget reglement. Endringene kommenteres her: 

 

Fellesbestemmelsene generelt: 
 

Jaktprøvereglene eies av NKK etter forslag fra NEKF. Etter RS sendes reglene til NKK for godkjenning. 

Fellesbestemmelsene er i stor grad styrt av NKK, spesielt den generelle delen, men NEKF kan 

komme med forslag her. Det som er mer spesifikt for denne prøveformen har Elghundforbundet 

større påvirkning på. 

- Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de 

beste forutsetningene for dette. 

- Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separatprøver, 

forutsatt at det er oppnevnt vara prøveleder og vara-NKK representant, og at disse 

fungerer ved bedømmelse av hunder i Prøveleder og NKK-representants eie. 

- Det er tatt inn forslag om at hunder som har en overdrevet aggressiv losføring som for 

eksempel forsøk på å rive ned kalv, skal diskvalifiseres. Hund som prioriterer å jage rådyr 

og ikke lar seg koble skal også kunne diskvalifiseres. 

 

Fellesbestemmelsene jaktprøve løshund 
 

- Det foreslås at Jaktprøven skal avholdes på elg, men at arbeid med Hjort i enkelte 

moment kan godskrives dersom dette kommer hunden til gode. 

- Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd kan starte på jaktprøve skal gjelde både 

for 1- og 2-dags prøve. 

- Det tas inn i reglene nå at hundens direkte retur til prøvegruppa etter å ha jobbet med 

elg skal godskrives som elgarbeid. Dette stod kun i dommerkompendiet før. 

- Det er også tatt inn et punkt om elgarbeid på svake dyr, eksempelvis enslig liten kalv. I 

slike tilfeller foreslås det at hunden bør kobles og slippes på nytt et annet sted. Poeng 

og tidsberegning som for naturlig hinder. 

 
Bedømmingsmomentene: 

 

 

M1 Søk 

- Hunden skal få jobbe uavbrutt i minst 60 min men naturlig forflytning i terrenget tillates. 

- Det er tatt inn et avsnitt om at sterkt avvikende søksturer ikke skal tas med i 

gjennomsnittsberegningen. Dette om dommer antar at hunden har vært etter dyr som 

ikke vil stoppe, eller vært etter andre dyr. I dette momentet er det hundens frie søk som 

skal testes. 

- UFS (uttak første søkstur) er nå flyttet opp i en parallell kolonne ved siden av de ordinære 

søksturene. Da må hunden utføre tilnærmet samme jobb ved UFS som ved flere 

søksturer. Poeng på UFS er nå 5-8 poeng. Finland vil ha det samme, mens Sverige ønsker 

4-8 poeng. 
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M2 Evne til å finne elg 

- Her er det også laget en parallell kolonne for uttak første søkstur. 

- For øvrig er det mindre endringer og presiseringer, men det utdypes at hundens 

effektivitet og søksmønster også skal være viktige kriterier ved bedømmelsen. Samme 

gjelder for M1. 

 

M3 Evne til å stille elg i uttaket 

- Her er tabellen justert noe, og den er nå veldig lik også for våre samarbeidsland. Tabellen 

tar nå inn i seg flere scenarier slik at det skal være mindre tvil om poengsettingen. 

- Ved flere uttak skal det fortsatt poengsettes etter en gjennomsnittsbetraktning, 

men i teksten er det nå også beskrevet noen unntak for dette. 

- Uttaksområdet defineres nå med en radius på 200 meter. (var 100 før) 

 
M4 Losarbeidets kvalitet 

- Definisjonen på losområdet defineres som radius 200 meter med tanke på blinking. 

- Ved mer enn 2 blinkinger skal nå hunden trekkes 2 poeng i M4 i stedet for 50% 

av opprinnelig poeng. Da blir dette likt Sverige, mens Finland kun trekker i 

M10. 

 
M5 Påhengelighet 

- Her er tabellen foreslått endret slik at det er 2 parameter som kan gi samme poeng. 

- Det foreslås at samlet 4 km påhengelighet på en dyregruppe skal gi 10 poeng. En 

enkel påhengelighet/forflytning på 2,5 km med gjentak skal også kunne gi 10 

poeng. 

 
M6 Evne til å stille støkt elg 

- Det er foretatt noen små justeringer i tabellen, blant annet er kravet til å få 10 poeng 

skjerpet slik at hunden i tillegg til nødvendige gjentak også må stå i los ved prøvens 

slutt. 

- Elgen skal som før være støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre for å kunne få 

et poenggivende gjentak, men det er åpnet for å godskrive et gjentak selv om elgen 

reiser av seg selv, forutsatt minimum 30 min stålos før elgen reiser. 

- Det tillates ganglos etter første støkking frem til første gjentak, men deretter må det 

være taus hund etter de neste støkkingene. 

 
M7 Lostid 

- Ingen endringer i prinsippene, men som et kompromiss foreslås det heving av lostid for 9 

og 10 poeng til hhv 190 og 220 minutter. Finland ville helst ha 250 minutter for 10 poeng. 

 
M8 Losmålets hørbarhet og M9 Bruken av målet 

- For å få 9 eller 10 poeng i disse momentene må lostid være 90 minutt. Finland har hittil 

krevd 180 minutter los for høyeste poeng her. 
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M10 Lydighet og samarbeid 

- I tabellen åpnes det nå for at hunden kan få 2 poeng etter retur fra minst 2 km 

påhengelighet i 10b. For øvrig er tabellen i prinsippet uforandret. 

- I stedet for at hunden skal ha maks 6 poeng i momentet når den har under 200 

minutter elgarbeid eller mer enn 2 blinkinger, så foreslås det nå et trekk på 2 poeng. 

- Det åpnes også for at hunden kan få 2 poeng for innkalling i 10a selv om det blir uttak i 

første søkstur. 

 

 
Vekttall momenter: 

 

Vekttall har ikke vært gjenstand for de store drøftingene på Nordisk nivå. Fra et avlsmessig 

synspunkt er det selve momentpoengene som er viktige. Men Sverige vil uansett gjøre noen 

endringer for å tilpasse seg regelverket Norge og Finland har. 

Løshund-komiteen i Norge (og antakelig Finland) ønsker likevel å foreslå en endring i 

vekttall: Det foreslås å flytte 0,5 vekttall fra M3 til M7. 

I M3, «Evne til å stille elg i uttaket», er det i stor grad elgen som bestemmer. Dette er gjennom de 

siste årene blitt bekreftet ved at flere hunder er brukt i forskjellige terreng og da viser det seg at 

det i større grad er terreng/årstid/type elg som bestemmer om elgen står i uttaket. Hunder som 

for øvrig gjør en kjempejobb blir straffet vel hardt ved å bruke 1,5 vekttall, da det er miljømessige 

faktorer som i stor grad styrer dette. Våre elghunder er «stillende hunder», og denne egenskapen 

er selvsagt viktig. Men for å få en god poengsum så må hunden vise denne egenskapen gjennom 

hele prøvedagen. Ved å beholde koeffisient 1 i M3 så er likevel dette en prioritert egenskap. 

Når så M7 Lostid, foreslås løftet fra 0,5 til 1 i vekttall, så er jo dette også en prioritering av hundens 

stillende egenskap. Dessuten så er det under los vi lykkes under praktisk jakt. 

 

 

Styrets kommentar:  

 

Moment 1, Søk 
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Moment 3, Evnen til å stille elg i uttaket 

 

 
 

Moment 4, Losarbeidets kvalitet. 
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Moment 5, Påhengelighet. 

 

 
 

Moment 6, Evnen til å stille støkt elg. 
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Moment 7, Lostid 

 

 
Moment 8, Losmålets hørbarhet. 

 

 
Moment 9, Bruken av målet 

 

 
 

Styrets forslag til vedtak 

1. Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021 

2. Det foreliggende forslag til jaktprøveregler for løshund omarbeides slik at  

 

Moment 1 søk: Setning vedrørende sterkt avvikende søksturer strykes, da vi 

ser det kan bli vanskelig for dommer å bevise at hunden har vært etter viltet 

direkte, ikke at den går på nattgamle spor etc. 

 

Søkstabellen bør også forbli uendret slik den er i dagens gjellende regelverk, 

mtp uttak første søkstyr, vi kan ikke se at man ytterligere skal straffe en hund 

som finner elgen på første søkstur. 

 

Moment 3 evnen til å stille elg i uttaket: her bør koeffisienten for momentet 

fremdeles stå som 1,5 og ikke senkes til 1,0, da det er en av de viktigste 
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egenskapene til en god jakthund. 

 

Moment 4 Losarbeidets kvalitet: med tanke på dyrevelferd og praktisk jakt, 

så bør antall støkkinger og elgkontakter reduseres til 2. 

 

Moment 5 Påhengelighet: påhengelighet bør være som i dag med samlet 

påhengelighet på en dyregruppe, og reduseres fra 5km til 3km, dette også 

med tanke på dyrevellferd. Vi ser det ikke tjenelig at man må støkke dyrene 

slik at de flytter seg 5km under en prøve. 

Moment 6 evnen til å stille støkt elg: dette momentet må også endres på 

grunn av reduseringen av antall støkkinger i moment 4, 2 gjenntak på 

>30min, vi ser heller ikke grunn til at hunden må stå i los ved prøvens slutt 

for å få 10p i momentet. 

Moment 7 lostid: momentet og tabelle bør være uendret fra det vi har i 

dagens gjellende regelverk. 

Moment 8 losmålets hørbarhet, og 9 bruken av målet: ser ingen grunn til at 

man må ha >90 min lostid for å få 10 p i momentene. 

Moment 10 lydighet og sammarbeid: dette momentet bør være uendret fra 

det som er i dagens gjellende regelverk. 

 

Nye jaktprøveregler vedtas som gjeldende for Norske Elghundklubbers 

Forbund og sendes NKK for godkjenning. 

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

 

Årsmøtets behandling: 

Halvor Loftsgarden redegjorde for bakgrunn for endring av reglene. Målet er like nordiske 

regler. Vekttall har ellers lite å bety, det er kun et mål for å komme opp i 100 poeng. 

Loftsgarden etterlyste innspill fra Telemark Elghundklubb tidligere i høringen. Han 

kommenterte videre momentene søk og påhengelighet. Forslaget som foreligger nå er 

betydelig bedre enn det som foreligger i dag, og hvis det også bidrar til felles nordiske regler 

så er det også et pluss.  

Joar Brosdal uttalte at dette var avslutning på en lang prosess for å forbedre regelverket. 

Mente at det er viktigere å få felles regelverk. Han foreslo at FS forslag burde stå uendret hvis 

ikke er noe i forslaget som gjør at det ikke er til å leve med.  

Lars Jørgen Lassen poengterte blant annet evnen til å stille elg i uttaket, og at det er feil å 

sette vekttallet ned slik det er gjort i forslaget. 

Bjørn Bjerketvedt støttet styret i dette synet da han mente at evnen til å stille elg i uttaket er 

arvbart og svært viktig.  

1 representant notert som har forlatt møtet. Det vil si 35 stemmeberettigede i møtet.   
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Forslag til avstemming:  

Ved avstemmingen settes forslaget til nye jaktprøveregler løshund fra Forbundsstyret og 

forslaget til endringer i forslaget fra løshundkomiteen/styret i Telemark Elghundklubb opp 

imot hverandre. 

Årsmøtets vedtak: 

Forbundstyrets forslag falt med 4 mot 31 stemmer. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb 

fremmer styret i Telemark Elghundklubbs endringsforslag overfor RS 2021. 
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Sak 3: Jaktprøveregler for bandhund 

 

 
 

RS-sak 2021 - Revidering bandhundregler 
 

FS forslag til vedtak: 
 

1. Gjeldende jaktprøveregler for bandhund brukes ut prøvesesongen 2021 

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for bandhund vedtas som gjeldende for 

Norske Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning. 

3. Regelverket skal være gjeldende fra 1. juli 2022 til 30.06.2027 
 
 

Bandhund komiteen har styrt prosessen vedr. revideringen. 
 

Endringer er foretatt med bakgrunn i innspill etter 2 høringsrunder ute blant områdeklubbene, 

samt etter innspill fra komiteens medlemmer. 
 

Endrings forslagene er enstemmig vedtatt i bandhund komiteen. 
 

Det foreslås at reglene låses i 5 år, og gjøres gjeldende fra og med 01.07.2022. 
 

Det Svenske ledhundmiljøet er orientert i saken og ønsker å tilpasse sine regler så nært opptil våre 

som mulig. 
 

Endringene kommenteres her: 

Fellesbestemmelsene: 

- Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de 

beste forutsetningene for dette. 

- Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separate prøver, 

forutsatt at det er oppnevnt vara prøveleder og vara NKK-representant, og at disse 

fungerer under dommermøtet, ved bedømmelse av hunder i prøveleder og NKK-

representants eie. 

- Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd. kan starte på jaktprøve uten å være 

stilt på utstilling, skal gjelde for både 1 og 2-dagers prøve. 

- I tillegg er det gjort noen få endringer og/eller tillegg i tekst. 
 

Prestasjonsmomentene: 
 

Endringene her består i at det er laget en mere utfyllende/presiserende tekst/forklaring for 

hvert enkelt prestasjonspoeng, samt at det gjort noen små endringer i innledningsteksten for 

hvert enkelt moment. 
 

Premiering: 
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Til 2.premie er forslaget at hunden må ha minimum 7 poeng i moment 2, evnen til å finne 

elg. For nåværende regler er kravet 6 poeng. 

 

Styrets kommentar:  

Forslag til nye jaktprøveregler bandhund er forelagt jaktprøveutvalget bandhund i TEHK som 

går inn for forslaget.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget til nye jaktprøveregler bandhund støttes. 

 

 

Årsmøtets vedtak: 

Forslaget til nye jaktprøveregler bandhund støttes enstemmig 
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Sak 4: Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

 
 

RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 
 
 
 

FS forslag til vedtak: 
 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til championatregler for løs- og banhund 
 
 

Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund er en oppfølging av RS sakene 10.9.1, 

10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 fra Representantskapsmøtet (RS) 2020. 
 

På RS 2020 ble det fattet vedtak om at endringen av championatreglen skulle realitetsbehandles 

sammen med endring av jaktprøvereglene på RS 2021. 
 

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER 
 

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit 

elghund: 
 

LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 
 

Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 

dommere. Minst to av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve.Minst en av 

prøvene må være gjennomført før 23. desember. 
 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 

eller Finland. 
 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 

stk. samla jaktprøve. Prøven må være gjennomført før 23. desember. To ganger Very Good på 

utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. 
 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH: 
 

Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire 

forskjellige dommere. Minst to av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på samla 

prøve. Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. 
 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 
 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås det oppnås 

1. premie på 1stk samla jaktprøve. 
 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, 
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Sverige eller Finland. 

 

E-post til styret i TEHK vedr RS-sak; endring av championatregler fra Magnar 

Nordsveen: 

Fikk oversendt sakene som FS har sendt ut til klubbene til sine årsmøter. Jeg ble svært 

overrasket over forslaget som ligger der på nye championat-regler. Jeg trodde først det måtte 

være en skrivefeil, men det er det vistnokk ikke. 

 

I forslaget står det at for å kunne bli NJ(B)CH må 2 av 1. premiene være tatt på samlet prøve. 

Slik jeg ser dette så vil det bli mye vanskeligere, særlig for små klubber, ettersom de aller 

fleste kun har en samlet prøve pr år. Dette vil si at hundeførere må ut til andre klubber for å få 

gjennomført sine prøver.Vi vet allerede at mange prøver er overtegnet, og at de må avvise 

hunder pga manko på terreng og dommere. 

 

For vårt vedkommende i vår klubb har vi problemer med å gjennomføre en samlet prøve pr år, 

så jeg ser det som håpløst å få til flere samlet-prøver pr år. 

 

Syns de regler som er pr i dag skal videreføres. En separat jaktprøve anser jeg som like 

verdifull og korrekt som en samlet prøve. Vi må aldri trekke dommerens vurdering i tvil om 

en hund har gått en separat eller samlet prøve. 

 

Jeg ønsker at styret i TEHK ser på denne saken og ta den opp på vårt årsmøte. 

 

Til forslaget som ligger der på revidering av bandhund regler, så har vi i bandhund-komiteen I 

TEHK gjennom 2 høringer og har sendt inn vårt forslag til NEKF. 

Vi er godt fornøyd med de justeringer som er foretatt av bandhund komiteen i FS, og ønsker 

at dette skal gå igjennom på RS 2021. 

 

Mvh 

Magnar Nordsveen 
 

Styrets kommentar:  

Forbundsstyret vil endre 2-dagers prøven til to 1-dags prøver, og samtidig gjøre om to av 

prøvene til samlet prøver. Det har kommet motforestillinger mot dette forslaget til styret, blant 

annet en e-post fra Magnar Nordsveen. Styret viser også til at 44 av 46 frammøtte medlemmer 

på årsmøtet i 2020 gikk inn for å beholde 2-dagersprøven. Det påpekes av flere at det er 

vanskelig å gjennomføre samlet prøver i mange klubber.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget til nye championatregler for løshund og bandhund støttes ikke. Championatkravene 

for løshund og bandhund beholdes som nå, men med følgende tillegg:  

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  For å få norsk championat må det oppnås 1. 

premie på 2-dagers jaktprøve. Prøven må være gjennomført før 23. desember. To ganger Very 

Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller 

Finland. 
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Årsmøtets behandling: 

Bjørn Bjerketvedt og Joar Brosdal støtter forslaget fra styret i Telemark Elghundklubb. 

 

Ytterligere 1 representant har forlatt møtet. Det vil si 34 stemmeberettigede. 

 

Årsmøtets vedtak: 

Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 33 stemmer mot 1 stemme. Forslaget fremmes av 

Telemark Elghundklubb for RS NEKF 2021. 
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Sak 5: Unghundchampionat – tidligere RS-sak 11.9.15 

 

 
 

RS-sak 2021 – Tidligere RS-sak 11.9.15 «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT» 
 

FS forslag til vedtak: 
 

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

RS 2021. 
 

Aust- Agder Elghundklubb fremmet følgende forslag til vedtak på RS 2015 under sak 11.9.15: 
 

«Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøver ønsker AAEHK at 

Forbundsstyret utarbeider et forslag til et «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT». Alternativt kan 

andre tiltak som kan gi tilsvarende effekt vurderes 
 

AAEHK mener at et slikt tiltak kan ha positiv effekt ved at snittalderes på aktuelle avlshunder 

kan/vil gå ned. Dette vil gi en positiv innvirkning på generasjonsintervallene og som igjen vil gi 

raskere fremgang inne vår hundeavl. 
 

FS får i oppgave å utforme et forslag på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og forslag 

fremlegges for RS 2016 for endelig avgjørelse» 
 

Av ulike årsaker er dette RS-vedtak uteglemt gjentatte ganger, men FS har nå gjennomgått saken 

og gir noen kommentarer. 
 

Reglene for et unghundchampionat kan være: 
 

To ganger 1. premie på jaktprøve (løs eller band) i Norge under to forskjellige dommere før hunden 

fyller 24 måneder. En gang Good på utstilling etter fylte 9 måneder under dommer i Norge, Sverige 

eller Finland. 
 

Championatreglene kan gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2022 
 

FS ser verdien av å få unge hunder ut på jaktprøve, og at et slikt championat kan gi økt motivasjon 

for det. For målrettet avl på bruksegenskaper hos hund er det helt grunnleggende å få målt disse 

egenskapene så tidlig som det er forsvarlig, da en ønsker å måle de egenskapene som ligger i 

hunden før tillærte egenskaper helt overskygger det som er medfødt. Generasjonsintervallet kan 

ha betydning for hastigheten i den avlsmessige fremgangen og en ønsker primært at det avles på 

jaktpremierte hunder. Følgelig blir det nødvendig å få unge hunder på jaktprøve. Et slikt 

championat kan stimulere områdeklubbene til å arranger såkalte unghundprøver, som et ledd i få 

unge hunder på jaktprøve. 
 

Det er nå gått 5 år siden denne saken ble vedtatt på RS. I denne perioden har det vært et stort 

fokus på å få unge hunder på prøve. Uten at dette er undersøkt nøye, er det FS sitt klare inntrykk 

at andelen unge hunder som er stilt på prøve har økt markert. Det er også langt flere hunder som 

i ung alder går hele løpet fram til jaktchampionatet. Det er mange faktorer som bestemmer om 

en hund kommer på prøve og hvilken alder den da har. FS stiller seg åpent til spørsmålet om et 
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slikt championat vil ha noe avgjørende betydning for andelen unge hunder som stiller på prøve. 

 

 

Styrets kommentar:  

Dette er et forslag fremmet fra Aust-Agder Elghundklubbfremmet ved RS I 2015, men utsatt 

på tidligere RS. Saken er fremmet uten instilling fra Forbundsstyret. Styret i Telemark 

Elghundklubb går imot forslaget. Dette begrunnes med at hunder som stiller på prøve i dag er 

unge nok. Hvis hundene viser seg å prestere på jaktprøve så tidlig kan de like gjerne oppfylle 

kravene til ordinært jaktchampionat.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget om å etablere et eget “Unghundchampionat” støttes ikke. 

 

Årsmøtets behandling: 

Bjørn Bjerketvedt støttet styrets forslag. Han anser forslaget om unghundchampionat som 

unødvendig. 

 

Årsmøtets vedtak: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
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Sak 6: Endringer i krav for avlshunder Norsk Elghund Grå 

 
 

 
 

RS-sak 2021 - Endringer i krav for avlshunder for NEG 
 

FS forslag til vedtak: 
 

RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av 

Norsk Elghund Grå med mer enn 80 avkom i Norge. Om et oppdatert faktagrunnlag viser 

behovet for ytterligere reduksjon i antall avkom vil Norske Elghundklubbers Forbund søke 

Norsk Kennelklubb om ytterligere reduksjon i maksimaltallet, begrenset nedad til 60 valper. 

Forbundsstyret støtter avlsutvalget for Norsk Elghund Grå om å jobbe mot at vi får et felles mål 

for avlsarbeidet i Norden og at dette også innbefatter en øvre begrensning av antall registrerte 

valper totalt per avlshund, for å unngå matadoravl. 

 
 

Registreringsnekt for valper for å sikre lav slektskapsindeks og genetisk mangfold hos Norsk 

Elghund grå i Norge. 
 

I 2015 ble det vedtatt på RS å søke NKK om registreringsnekt for mer enn 150 valper etter en 

hannhund av Norsk elghund grå (NEG). Dette ble vedtatt i NKK og etter dette har 150 valper vært 

det antallet valper som det har vært mulig å registrere i Norge etter en hanhund av NEG. 
 

Grunnlaget for avlsstrategien for rasen er fastlagt i dokumentet som beskriver rasespesifikk 

avlsstrategi (RAS). Denne ble vedtatt for 5 år av NKK i 2015. Og skal dermed revideres i 2021. 

Under avsnittet som omhandler overordnet mål for rasen står det i RAS: 
 

Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med god 

helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå (NEG) i 

Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen og unngå «matadoravl». 
 

En slik nødvendig begrensning i bruken av enkeltindivider i avlen, er for å unngå negative effekter 

av innavl og opprettholde genetisk variasjon. Begge disse faktorene er fundamentale 

grunnforutsetninger for å kunne opprettholde en sunn populasjon og drive målrettet avl på 

jaktegenskaper og eksteriør. 
 

Nedenfor står registeringstallene for NEG fra 2010 til 2020 satt opp som graf i et diagram og de 

eksakte tall er satt opp i tabell under. 
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Antall registrerte NEG per år de siste 10 årene 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall 958 976 980 904 890 870 941 787 767 743 811 
 
 

I de fem årene fra 2016 til 2020 er det registrert 4049 individer av NEG i Norge. 
 

Beregningen av det anbefalte maksimale antall valper etter en hanhund baserer 

seg på den avlsfaglige anbefaling som sier at hos tallmessige store raser skal 

grensen for avkom fra ett individ være helt ned mot 2 % av antall individer, 

summert av de siste fem årskull. (Fra NKK`s avlsstrategi) 
 

Beregningen som gir oss det maksimale antallet av et 

individ blir da: 4049 individer x 2 % = 80,98 individer 

Det høyeste antall valper som faglig kan tilrådes etter en hanhund ut fra dagens 

populasjon og beregnet ut fra «2 % regelen» er altså 80 valper. 
 

Men det er ytterligere faktorer som bør legges til grunn når en 

vurderer dette. Dette er 

 trenden i antall årlige registreringer 

 den effektive populasjonsstørrelsen 

 den faktiske genetiske variasjonen i populasjonen 

 
 

Trenden i tallet av årlige registreringer har vært nedadgående i perioden. Om dette 

fortsetter, vil en ganske raskt være i en situasjon hvor en må redusere ytterligere 

på maksimalt antall valper etter et individ. 
 

Den effektive populasjonsstørrelsen er bestemt av hvor mange individer, av begge 

kjønn, som bidrar i valpeproduksjonen. Det er mulig å beregne hvor mange 

individer av begge kjønn dette må være for å opprettholde det genetiske 
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mangfoldet i en bestand med et kjent antall individer. 

 

Den faktiske genetiske variasjonen i populasjonen, og utviklingen av denne over tid, 

vil avgjøre hvor sterke virkemidler en må ta i bruk, og hvor raskt dette må gjøres 

for å opprettholde den genetiske variasjonen. 
 

FS ved sine avlsutvalg vil derfor fremskaffe oppdaterte data om den effektive 

populasjonsstørrelsen og genetisk variasjon for begge de norske rasene. Dette er helt sentrale 

data i forvaltningen av en hundepopulasjon og dermed sentrale også ved revidering av RAS 

dokumentene som nå er igangsatt. Når disse data foreligger, vil en gjøre vurderinger i forhold til 

hvilke ytterligere avlsmessige virkemidler som er nødvendige i forvaltningen av de norske rasene. 

 

Styrets kommentar: 

Gjennomføring av et antall parringer som avstedkommer 80 valper medfører ingen stor 

endring i forhold til 100 valper når det ikke gjennomføres noen vurdering av 

prestasjoner/kvaliteter hos avkom. Det bør derfor gjennomføres en begrensning i antall kull, 

f.eks. 5 kull, og at videre avl er basert på vurdering av resultater hos avkom. Dette jfr feks. 

RAS for drever i Sverige som har en sammenlignbar populasjon av hunder.   

 

Styrets forslag til vedtak: 

Forslaget om å innføre registreringsnekt for avkom etter NEG hanner med mer enn 80 avkom 

i Norge støttes ikke. Det innføres i stedet en begrensning i antall kull på feks. 5 kull. Det kan 

tillates et ytterligere antall kull, basert på framvisning av resulateter for avkom, til det nås 100 

valper.  

 

 

Årsmøtets behandling: 

Joar Brosdal sa at med 100 avkom representerer en hund 10 % av en generasjon. Dette anser 

han å være i meste laget. Brosdal foreslår å støtte begge forslag.  

 

Bjørn Bjerketvedt enig i forslaget om å sette en grense på antall avkom før det blir avlet 

videre. Støtter styrets forslag i at det det settes en begrensning på hunder som ikke har 

resultater å vise til.  

 

Halvor Loftsgarden ønsket også 5 kull og begrensning på 80.  

 

Jon Bjarne Onsøien var også for å begrense antall avkom og at dette blir enda viktigere med 

fallende antall individer i rasen.  

 

Ytterligere 2 stemmeberettigede har forlatt møtet. Antall stemmeberettigede er 32. 

 

Endringsforslag: 

Styret endret sitt forslag som følger: Det innføres en begrensning i antall kull på NEG hanner 

på for eksempel 5 kull. Det kan tillates et ytterligere antall kull, basert på framvisning av 
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resulateter for avkom, til det nås 80 avkom.  

 

 

Årsmøtets vedtak: 

Styrets endringsforslag enstemmig vedtatt med 32 stemmer. Forslaget fremmes av Telemark 

Elghundklubb for RS 2021. 

 

 

 

Sak 7: Kandidater valg RS i Norske Elghundklubbers Forbund 

 

Valg 2021   

   

   
Forbundsstyret (Leder) 

1 år Endre Stakkerud, O-OEHK På Valg                                Tar 
gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Forbundsstyret (Nestleder) 

2 år Arve Olav Sæter, STEHK 
På Valg                                Tar 
gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Camilla Hartz Repshus, HEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Leif Einar Olsen, JFEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
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  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Forbundsstyret (Medl.) 

2 år Eivind Haugseth, ØEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   
    Valgt  

   

Forbundsstyret (1. vara.) 

1 år Jon Erling Skåtan VAEHK 
På Valg                                Tar 
gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Forbundsstyret (2 vara.) 

1 år Solvar Norheim, TEHK 
På valg                Trakk seg 
04.10.2020 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Ole Arthur Løite, AAEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Johan Stokkeland, FØEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 
Valgt 2019 

Valg Forslagstiller Kandidater 
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  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

     
     

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 

3 år Øystein Lindteigen,  BEHK På Valg (valgt 2018)Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 

1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

       Valgt   
   

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 

1 år Jan Arne Berdal, STEHK 
På Valg                                Tar 
gjenvaig 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

        Valgt   
   

Valgkomiteen 

3 år Bjørn Grue, ØEHK På valg                  Kan ikke gjenvelges 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

3 år Cato Flatner, HEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 
2019 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
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3 år Anders Nyhus, BEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 
2020 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   

      

1 år (varam.) Anita Lie, HOEHK På valg                       Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Revisor 

1 år Carsten Bakke På valg  

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
 

1 år Nils P Hagen 
På Valg                                Tar 
gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

RS-Ordfører 

1 år Ivar Horringmo, TEHK På valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   

     Valgt   
   

Rs- Viseordfører 

1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg                               Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

      

      

  Valgkomitéens innstilling:   
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     Valgt   
   

      

Representanter 
til RS NKK 2019 

Valgkomitéens innstilling:  

     Valgt   

FS får myndighet til å utpeke delegater til RS NKK 2021 

 
 
 
 

Styrets honorar 2021 

2021: Leder: kr. 10 000.-  

2021: Nestleder: kr. 5000,-   

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2020 med 

utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer 
av 

forbundsstyret. 

 
 

Styrets forslag til vedtak: 

 

Årsmøte i Telemark Elghundklubb fremmer forslag på: 

Tom Vala til valgkomiteen NEKF 

Ivar Horrigmo som RS-ordfører 

Frank Christiansen som viseordfører RS 

 

Andre forslag: 

Lars Jørgen Lassen foreslo: 

Svein Kyrre Jacobsen, 2. vara til Forbundsstyret 

Tom Vala, som medlem Forbundsstyret etter Eivind Haugseth 

 

 

Årsmøtets vedtak: 

 

Endre Stakkerud støttes som leder 

Arve Olav Sæter støttes som nestleder 

Forslag på nytt styremedlem: Telemark Elghundklubb foreslår Tom Vala 

1. vara FS: Jon Erling Skåtan støttes 

2. vara: Telemark Elghundklubb foreslår Svein Kyrre Jacobsen, Troms 

Lov og Kontrollkomiteen:  

Ole Artur Løite støttes 
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Jan Arne Berdal støttes 

Nytt medlem Lov og kontroll; RS delegater står fritt 

Revisor: RS delegater står fritt  

RS-ordfører: Telemark Elghundklubb foreslår Ivar Horrigmo 

RS-viseordfører: Telemark Elghundklubb foreslår Frank Christiansen  

 

 

 

9. Fastsette medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2021 

Totalkontingent utsendt fra NKK; Del 1: 742 kroner 

som fordeler seg på 234 kroner til NKK, 243 kroner til Norske Elghundklubbers Forbund og 

265 kroner til Telemark Elghundklubb 

Hvis NKK får hjemmel for å øke sin andel til 700, får medlemmer tilleggsregning på kr 466. 

Det vil si totalkontingent; 1208 kr 

 

Styrets forslag: 

Ingen endring av kontingenten for Telemark Elghundklubb i 2021 

 

Årsmøtets vedtak: 

Styrets forslag enstemmig vedtatt 

 

Budsjett: 

Gjennomgang av styrets forslag til budsjett v/Jørund Håvard Askje 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Framlagt budsjett godkjennes som Telemark Elghundklubbs budsjett for 2021 

 

Årsmøtets vedtak: 

Styrets forslag til budsjett vedtatt 

 

 

10. Valg 

 

Valgliste til årsmøte Telemark Elghundklubb 2021 
 

Valgkomiteen har bestått av: 

Ole Anders Andersen, leder (valgt 2018) 

Tom Vala (valgt 2019) 

Karl Halvor Skårberg (valgt 2020) 

 

Leder (1 år):  
 

Lars Jørgen Lassen, på valg, Tar gjenvalg 
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Valgkomiteens forslag: Gjenvalg  

 

Vedtak: 

Lars Jørgen Lassen valgt 

 

Nestleder (2 år):  
 

Jørgen T Bø, ikke på valg  

  

Styremedlemmer (2 år): 
 

Jørn Inge Hardang, på valg, Tar ikke gjenvalg    

 

Valgkomiteens forslag: Per Egil Adolfsen 

 

Vedtak: 

Per Egil Adolfsen valgt 

 

 

Kjell Haave, på valg, Tar gjenvalg 

 

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg 

 

Vedtak: 

Kjell Haave valgt 

 

 

Tor Fjellheim, ikke på valg   

 

Sekretær (2 år):  
 

Solveig Haugan Jonsen, på valg, (tok gjenvalg 1 år 2020)   

 

Valgkomiteens forslag: Laila Skaar, tar 1 år  

 

Vedtak: 

Laila Skaar valgt for 1 år 

 

Kasserer (2 år):  
 

Jørund Håvard Askje, på valg, Tar gjenvalg 

 

 

Valgkomiteens forslag: Jørund Håvard Askje 

 

Vedtak: 

Jørund Håvard Askje valgt 
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Varamedlemmer: 
 

1.vara (1 år): 

 

Per Egil Adolfsen, på valg      

 

Valgkomiteens forslag: Jørn Isaksen 

 

Vedtak: 

Jørn Isaksen valgt 

 

2.vara (1 år): 

 

Leif Haaberg, på valg       

 

Valgkomiteens forslag: Bjørnar Gulset 

 

Vedtak: 

Bjørnar Gulset valgt 

 

 

Revisorar (1 år): 
 

Sigbjørn Rua, på valg Tar gjenvalg  

 

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg  

 

Vedtak: 

Sigbjørn Rua valgt  

  

Henning Brekke, på valg, Tar gjenvalg 

 

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg  

 

Vedtak: 

Henning Brekke valgt   

 

Honorar:  
Gjeldende honorar: 

Leder:           kr 5000,- 

Kasserer:         kr 5000,- 

Sekretær inklusive webansvar:      kr 5000,- 

     

Forslag: 

Ingen endring 

 

Vedtak: 

Gjeldene honorar blir stående 
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