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- samarbeidende med Norsk Kennel Klub 
- http://www.tehk.no/ 

 
 

Innkalling til årsmøte 2023  
inkludert årsmøtepapirer 

 
Telemark Elghundklubb ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte  
lørdag 25. februar kl. 14.00 på Straand Hotell, Vrådal. 
 
Etter årsmøtet er alle velkommen til middag og premieutdeling kl. 18.30. 
 
Saker til årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Valg av møteleder 
4. Godkjenne antall stemmeberettigede/ observatørers rett til å være til stede 
5. Oppnevne referent/er, tellekorps og to personer til å undertegne 

        protokollen fra møtet 
6. Behandle årsberetning 
7. Godkjenne regnskap med revisors beretning 
8. Behandle innkomne saker og saker som skal fremmes for RS  
9. Fastsette medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2023 
10.Valg 

 
 
Påmelding til middag gjøres til Laila Skaar på sms til 45675655.  
Frist lørdag 18.februar.  
 
Middag og pris:  
Buffet, egenandel kr. 350 per person. Egenandel kr. 200 for de under 18 år. 
Egenandelen må betales i resepsjon før middag. Kvittering må vises frem i døren på 
vei inn i restauranten. 
 
Overnatting bestilles direkte til Straand Hotel, 35 06 90 00.  
Oppgi at det gjelder Telemark Elghundklubb ved bestilling. 
Priser: 
Enkeltrom kr. 1 820 pr. døgn, inkludert frokost og middag lørdag. 
Dobbeltrom kr. 2 540 pr. døgn, inkludert frokost og middag lørdag. 
Ved overnatting får en fri benyttelse av svømmebasseng og sauna. 
 
Hilsen styret i Telemark Elghundklubb 
v/ Lars Jørgen Lassen, leder (46415544) 
 



6. Årsberetning: 
ÅRSBERETNING 2022 

 
Styret, komiteer, utvalg og dommere 2022: 
 
Styret:  
 
Leder:  Lars Jørgen Lassen  
Nestleder:  Tor Fjellheim 
Medlem:  Per Egil Adolfsen 
Medlem:  Kjell Haave 
Medlem:  Ingar Haugan 
Kasserer:  Jørund Håvard Askje  
Sekretær:  Laila Skaar  
1.Varamedlem:   Jørn Isaksen 
2.Varamedlem:  Oddvar Seltveit  
 
Revisorer: 
 
Revisor:               Henning Brekke  
Revisor: Sigbjørn Rua  
 
Valgkomite:  
   
Leder:                  Karl Halvor Skårberg 
Medlem:              Tom Freddy Andreassen 
Medlem:  Stian Christoffersen 
 
Web ansvarlig:  
 
Laila Skaar 
 
Utvalgsmedlemmer: 
 
Se rapport fra utvalgene nedenfor. 
 
 
Medlemmer oppnevnt/valgt i NEKF/NKK: 
 
Norske Elghundklubbers Forbund: 
 
- Halvor Loftsgarden er oppnevnt leder av løshundkomiteen 
- Ånund Vaa er oppnevnt leder av bandhundkomiteen 
- Magnar Norsveen er oppnevnt medlem av ettersøkskomiteen 
- Ivar Horrigmo ble gjenvalgt som ordfører for RS 2022 
- Joar Brosdal ble valgt inn som medlem av Lov og Kontrollkomiteen 
 
Norsk Kennel Klubb: 
 
- Geir Tore Langkås, varamedlem  
- Irene Kverndalen, vara revisor 



- Aslak Gilde, medlem av valgkomite 
 
Prøvedommere: 
 
Det er ved utgangen av 2022 28 dommere for løshund, 7 dommere for bandhund og 14 
ettersøksdommere i klubben. Det er 5 elever/aspiranter under utdanning for løshund, 6 for 
bandhund.  
 
 
Medlemmer og æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb 2022: 
   
Telemark Elghundklubb har ved utgangen av 2022 registrert 398 medlemmer. Det er en 
økning på 26 medlemmer fra 2021. 
 
Klubben har 11 æresmedlemmer: 
 
Bjørn Bjerketvedt 
Gunnar Roe 
Anders Aas 
Marit Sande 
Stein Frantzen 
Kjell Ove Fjellstad 
Halvor Tollehaugen 
Kristoffer Naas 
Tom Carsten Vala 
Jørgen T. Bø 
Ivar Horringmo 
 
 
Årsmøte/styremøter/RS/medlemsaktiviteter: 
 
Koronapandemien i Norge og resten av verden var på hell så det har heldigvis vært muligheter 
for oss å gjennomføre en del aktiviteter som kurs, jaktprøver, utstillinger, medlems- og 
familiedag, medlemskveld og årsmøte med middag og premieutdeling. 
 
Årsmøte i Telemark Elghundklubb ble avholdt på Straand Hotell i Vrådal den 19.2.22. Antall 
stemmeberettigede i møtet var 43. Lars Jørgen Lassen ble gjenvalgt som leder. Tor Fjellheim 
ble valgt som ny nestleder. Ingar Haugan som nytt styremedlem og Oddvar Seltveit som ny 
2.vara. 
Jørgen T. Bø og Ivar Horringmo ble utnevnt som nye æresmedlemmer i Telemark 
Elghundklubb. Ivar Horringmo ble også tildelt NEKF sølvmerke.  
Etter årsmøtet var det middag og premieutdeling for jaktprøver 2021-2022. Det var 45 
påmeldte til middag. 
 
Styret har i løpet av året avholdt 5 styremøter og har behandlet 41 protokollerte saker. 4 av 
styremøtene er avholdt som fysisk møte og 1 møte er avholdt på Teams. 
 
Årets Representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbund ble avholdt 23. april på 
Gardermoen. Lars Jørgen Lassen, Ingar Haugan, Kjell Haave og Jørn Isaksen representerte 
TEHK under årets representantskapsamling. Lars Jørgen deltok på ledermøtet fredag 22. april. 
Endre Stakkerud, Oslo-området Elghundklubb ble gjenvalgt som leder i styret i NEKF.  
Ivar Horringmo be gjenvalgt som RS-ordfører. 



2-dagers prøven bestod, de vedtatte reglene for championatregler jakt løs- og bandhund 
gjelder til 31.12.2027  
 
TEHK arrangerte 11.juni familiedag og medlemsmøte på Seljord Folkehøgskule. Det var bra 
oppmøte med ca. 30 stk. fra starten av dagen og avsluttet med nesten 50 stk.  
TEHK stod for grillmat og drikke. Dagen ble avsluttet med foredrag av Jon Steinar Vangen, 
Norwegian Outfitters.  
 
Den 23. november arrangerte TEHK medlemskveld med lett bevertning på Årnes Kafeteria, 
med foredrag av Bjørn Brendbakken. Tross vær og føre møtte det 32 stk.  
 
 
Informasjon på nett og Facebook: 
 
Informasjon og muligheter for påmelding til prøver, utstillinger og andre aktiviteter blir 
publisert på klubbens nettside og på facebook-siden til klubben. I tillegg publiseres alle 
resultater fra prøver og utstillinger samme sted. På nettsiden er det også info om klubbens 
styre og utvalg, referat fra avholdte styremøter og årsmøte med mer.  
 
TEHK fikk i 2022 ny hjemmeside som er mer oversiktlig og som er lett å holde oppdatert. 
Vi tar gjerne imot innspill og kommentarer til innhold eller endringer. 
 
 
Representasjon Løshund NM:  
 
TEHK hadde 2 ekvipasjer under årets NM for Løshund som ble arrangert av Hallingdal og 
Valdres EHK og Vest-Oppland EHK.  
Klubbens representanter gjorde det meget bra. Ruggen av Gausbu og Oddvar Seltveit ble 
norgesmestere. 
Tittelforsvarer Ero av Gausbu og Olav Willy Eriksen kom på delt 2.plass, men ble plassert på 
3. plass grunnet hundens alder. 
Kjell Haave var med som dommere under NM og dømte siste prøvedag. 
 
 
Representasjon Ungdomsmesterskapet Bandhund:  
 
Ble arrangert av Troms Elghundklubb. Ingen ekvipasjer fra TEHK deltok. 
 
 
 
 
Vi ønsker å takke alle som bidrar positivt og støtter opp om klubbens aktiviteter. 
Det er hyggelig at både unge og de litt eldre deltar, vi ser frem til ett nytt år med nye 
aktiviteter i klubben. 
 
For styret 
Lars Jørgen Lassen, leder 
 
 
 
 
 



Årsmelding for utstillingskomiteen i TEHK 2022: 
 
Utstillingskomiteen har bestått av: 
 
Leder: Lars Jørgen Lassen  
Medlemmer: 
 
Sannidalsutstillingen:  
 
Tor Fjellheim 
Kari Fjellheim 
Stein Frantzen 
Randi Hedvig Heddersli 
Lars Jørgen Lassen 
Laila Skaar 
 
Morgedalsutstillingen:  

 
Bjørnar Gulseth 
Stein Frantzen 
Randi Hedvig Heddersli 
Knut Gaastjønn 
Sigrunn Skare 
Lars Jørgen Lassen 
Laila Skaar 

 
Før utstillingene i Sannidal og Morgedal ble det arrangert ringtrening på Vold, Sannidal, E-
verkstomta i Drangedal, på Skafså Grendehus og Rønjomsgrendi Åmotsdal, samt Morgedal 
fredagen i utstillingshelgen. Takk til dere som har arrangert og til dere som har møtt opp. 
 
Utstillingen i Sannidal ble avholdt den 24. april, og hadde 94 påmeldte hunder og 10 valper på 
valpeshow. 
Dommer var Ralf Campell. 
 
BIS ble Ruggen av Gausbu, NEG 
BIS 2 ble L.E.V villmarkens A-Storm, Jämt 
BIS 3 ble Njotaskogen’s Frøken, NES 
 
Det ble trukket en Tracker på møtte katalognummer, den gikk til katalognummer 63 E-Kira 
og Hilde Hovdejord. 
 
 
Utstillingen i Morgedal gikk over 2 dager og ble avholdt 27. og 28. august, og hadde 2 
refnummer. 
Dommere var John Smebakken og Bjørn Bjerketvedt. 
Det ble satt ny rekord i antall møtte hunder og valper, og var den utstillingen i Norge med 
flest elghunder i 2022. 
 
Lørdag var det 155 påmeldte hunder og 26 valper på valpeshow. 
BIS 1 Kålifjell’s Jeger, Jämt 
BIS 2 Kålifjell’s Bamse, NEG 
BIS 3 Setesdalens D-E Nero, NES 



Det ble trukket Tracker på møtte katalognummer, den gikk til katalog 108 Sofie og eier Kjetil 
Stubberød. 
Det ble også trukket Tracker på møte katalognummer på valpeshowet, den gikk til katalog 
104 Vilja av Skredtveit og Knut Jørgen Askje. 
 
Søndag var det 126 påmeldte hunder og 25 valper på valpeshow. 
BIS 1 Kålifjell’s Lykke, Jämt  
BIS 2 Heggbrenna’s Arne, NEG 
BIS 3 Timian, NES 
 
 
Utstillingskomiteene vil takke alle som har bidratt på dugnad på utstillingene. Også stor takk 
til dere som stilte hundene deres på utstillingen vår. 
 
Lars Jørgen Lassen 
Leder i utstillingskomiteen 
 
 
 
 
Årsmelding for jaktprøveutvalget bandhund TEHK 2022: 
 
Bandhund komiteen har hatt slik sammensetning dette året: 
Leder: Magnar Nordsveen 
Nestleder: Marit Sande 
Medlem: Ånund Vaa 
Medlem: Morten Elgaaen 
Medlem: Irene Kverndalen 
 
Har hatt 3 møter der vi har samles, samt mye kommunikasjon via data. 
Ånund Vaa som nå er leder for bandhund komiteen i Forbundet hadde et felles møte for oss 
dommere med gjennomgang av det nye dommer kompendium for bandhund som var 
ferdigstilt. Alle dommere, elever og aspiranter har gjennomgått dette. 
 
Vi har i år 3 nye elever som har startet opp sitt arbeid dette året. Disse er: Martin J. Knutsen, 
Stian Skårli og Petter Moen, ønsker de lykke til med sitt arbeid. 
 
Ble mye arbeid i forbindelse med vårt årlige bandhund kurs på Trovassli 30 og 31 juli. Dette 
er et samarbeid mellom Vestfold, Buskerud og Telemark EHK.  En stund var det over 60 
påmeldte til kurset. På grunn av ferie og andre ting ble det flere som måtte melde avbud. Men 
det ble 45 stk fra Sverige og Trøndelag i nord til Sørlandet i sør som gjennomførte kurset, av 
disse var det 14 stk som hadde med egen hund for utedagen. 
Marit Sande og Magnar Nordsveen var foredragsholdere under teorien på dag en av kurset. 
Om kvelden var det lysbilder og foredrag med Jon Bjarne Onsøien (trønderskrøner mm. Samt 
sosialt samvær.)  Dag to var vi alle ute i skogen for læring av hvordan man leser sin hund på 
alle måter, hvordan man bør gå med sin hund. Fart, vær og vind, samt terrenget.  
Vil her få takke alle 14 instruktørene som stilte opp på utedagen, uten dere har dette ikke gått. 
En takk til lederen i Vestfold EHK Eivind Lindseth som var med oss under teorien.  
 
Vi i bandhund miljøet opplever en økende interesse for denne jaktformen. Dette har nok en 
sammenheng med ulvens tilbakekomst i store deler av grensetraktene mot Sverige, samt 



økningen av hjort bestanden. Flere og flere ser at en bandhund egner seg utmerket til jakt på 
hjort. 
 
Vi i bandhund miljøet vil få rette en stor takk til Arvid Juvland for sponsormidler han har gir 
oss. Dette er med på å styrke vårt arbeid overfor nye og gamle medlemmer som driver med 
bandhund. Av sin godhet så gruset han opp parkeringsplassen oppe på Trovassli i forkant av 
årets kurs. (Indre Misjonen som eier stedet hadde ikke midler til dette, og det var helt påkrevet 
for å få plass til biler og vogner). Videre så har han sponset oss med kr 20.000.-  
Tusen takk Arvid. 
 
Årets Telemarksprøve hadde vi helgen 6 og 7 august. Her ble det gått 6 to- dags prøver og 3 
en- dags prøver.  
Vinner av Telemarksprøven 2022 ble:  
NES NO41017/21 Aika med fører Tommy Felle med 91 poeng.   
Nr 2 ble: NES NO30173/21 Kullskogens BD Tyr med fører Tor Andre Vatne med 81 poeng.  
Nr 3 ble: NES NO40472 Jegerlivets Essi med fører Ole Aanestad med 77 poeng. 
Vi gratulerer. 
Under separate prøver i år har vi hatt noe mindre påmeldte hunder. Bare 6 hunder.  
Beste hund her ble NES NO 44042/ 19 Galtstrømmens Pippi med fører Magnar Nordsveen 
med hele 96 poeng. 
 
Vil få rette en stor takk til grunneiere som stiller sine eiendommer til rådighet slik at vi får 
gjennomført både kurset og våres jaktprøver. 
Vi avsluttet årets bandhundprøver med dommermøte og middag spandert av klubben, samt at 
vi gikk gjennom saker for 2023.  
 
Melum 8. januar 2023 
For bandhund komiteen  
Leder Magnar Nordsveen. 
 
 
 
 
Årsmelding for jaktprøveutvalget løshund TEHK 2022: 
 
Jaktprøveutvalget løshund har bestått av:  
 
Leder: Tor Fjellheim  
 
Medlemmer: 
Jørgen T Bø  
Jørn Isaksen 
Lars Jørgen Lassen  
Oddvar Seltveit  
Per Egil Adolfsen 
Sigbjørn Rua 
 
 
 
 
 
 



1 og 2-dagers separatprøver:  
 
Prøveleder: Tor Fjellheim 
 
Det ble avholdt repetisjons kurs for dommerne i tillegg til kompetanseheving for prøveledere 
og NKK rep.  
 
Det er pr. 31.01.2023 28 godkjente løshund-dommere i klubben. I tillegg er det 5 
elever/aspiranter. Se ellers klubbens hjemmesider og eventuelt NKK sine sider for oppdaterte 
dommerlister. 
 
I prøvesesongen 2022-2023 er det gått 44 1 dag separatprøver og 12 2 dags 
separatprøver. I tillegg var det 10 startende hunder på Fritzøe prøva og 10 startende hunder på 
Luksefjellprøven. Det vil si 98 prøvedager sesongen 2022-2023. 
 
Det er avholdt ett fysisk dommermøte på Årnes kafeteria med mat til dommerne, samt 2 
dommermøter på Teams. 
 
Også i år kom snøen tidlig, til dels mye over store deler av fylket. Dette gjorde det vanskelig å 
gjennomføre alt av prøver, og vi endte dessverre på en del færre dommerdagsverk i år. 
 
Takk til dommere og grunneiere. 
 
Mvh 
Tor Fjellheim 
 
 
Luksefjellprøven løshund: 
 
Prøveleder 16.9: Lars Jørgen Lassen  
Prøveleder 17.9: Jørgen T. Bø 
 
Luksefjellprøven løshund ble avholdt 16. og 17. september.  
Bestul jaktstue ble benyttet til overnatting for dommere og hundeførere. 
Det var totalt 10 startende hunder. 
1.plass med 89,5p, ble TeamTTs Kvikk og Glenn Bakken 
2.plass med 86p, ble Skinnemoens Vita og Aleksander Kåsi Bjervamoen 
3.plass med 77,5p, ble Tåråfjell’s F-Tyra og Lars Klevsgård Hobæk 
 
Telemark Elghundklubb takker alle dommere, kjentmenn og hundefører.  
Vi vil også rette en stor takk til grunneiere Løvenskiold Fossum som har satt sine flotte  
terreng til disposisjon. 
 
Mvh 
Jørgen T. Bø og Lars Jørgen Lassen  
 
 
Fritzøeprøven 2022: 
 
Prøveleder: Jørn Isaksen 
 
Fritzøe prøva ble avholdt 1. og 2. november. 
Overnatting for dommere og hundeførere var på Prestesetra. 



Det var 10 hunder som startet. 
TeamTTs Kvikk og Glenn Bakken vant prøva med 175 poeng.  
På andreplass kom Blodålån’s Santo og Irene Johanne Førde med 148 poeng. 
 
Det var kun disse 2 ekvipasjene som kom gjennom nåløyet på 2 dagers prøven. 
Begge er godkjent til Michael. S.T. pokal (Fritzøe pokalen). 
En stor takk til dommere og kjentmann som stilte opp så vi får gjennomført prøva.  
 
Mvh 
Prøveleder Jørn Isaksen 
 
Telemark Elghundklubb vil takke Fritzøe Skoger for lån av flotte terreng og lokaler til 
dommermøte.  
 
 
 
 
Årsmelding fra blod- og ferskspor, kurs og prøver 2022: 
 
Komiteen for blod- og fersksporprøver har bestått av: 
 
Prøveleder: Ole Anders Andersen 
 
Medlemmer: 
Geir Tore Langkås 
Magnar Nordsveen 
 
Det har vært bra aktivitet på sporprøver i år også. Det er gått 62 blodspor og 58 ferskspor, 
samt 3 elgspor. 
På blodspor kurset var vi 12 hunder på Ulefoss, og Per Egil Adolfsen hadde en liten gjeng 
med 4 i Bamble. 
 
En stor takk til alle sporleggere og dommere som stiller opp år etter år. 
 
Mvh 
Ole Anders Andersen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nye Championer Telemark Elghundklubb 2022: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Regnskap med revisors beretning: 
 
Revisors beretning blir lagt frem på årsmøtet. 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



8. Saker til årsmøtet: 
 
8.1.1 Saker Forbundstyret fremmer for RS: 
 
 
 

RS SAK 2023 

Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort 

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

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. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK støtter Forbundsstyrets innstilling. 
 
 

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.  



 
RS SAK 2023 

Nasjonal Unghundprøve 
 

 
 
 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Nasjonal Unghundprøve:  
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.  
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. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK støtter Forbundsstyret sin innstilling og tar saken til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  



 
RS SAK 2023 

Oppheve vedtak fra 2014om 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:  
 

 
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. 
 
 
 

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. 



Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK støtter Forbundsstyrets forslag til å oppheve sak 11.11.14 med tanke på kontinuitet i 
utvalgene. Men, Forbundsstyret bør være lydhør for områdeklubbenes opplevelser med 
utvalgsmedlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RS SAK 2023 

Opprettelse av Nordvestlandet 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.  
 
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 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK støtter forslaget om å danne ny områdeklubb i området beskrevet over, men 
ønsker å forhøre seg med omkringliggende områdeklubber i tiden frem mot årsmøtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8.1.2 Valg RS 2023: 
 

 
 

Valg 2023 
 
 

Forbundsstyret (Leder) 
1 år Endre Stakkerud, OOEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (Nestleder) 
2 år Arve Olav Sæter, STEHK Trukket seg etter RS 2023/På valg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Camilla Hartz Repshus, 

HEHK 
Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater    

   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Leif Einar Olsen, JFEHK Ikke på valg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   

Forbundsstyret (Medl.) 
2 år Eivind Haugseth, ØEHK På Valg (fungerende nestleder fra 

mai 2022) / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   



Forbundsstyret (1. vara.) 
1 år Ellen Tråen, BEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Forbundsstyret (2 vara.) 
1 år Ståle Bakkemo, Troms EHK På valg / Tar ikke gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Helge Jakobsen, Troms 

EHK 
Ikke på Valg (valgt 2022) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Joar Brosdal, Telemark 

EHK 
Ikke på Valg (valgt 2021) 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 
3 år Ole Arthur Løite, AAEHK På valg (valgt 2020) / Tar ikke 

gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   

   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 
1 år Ole Arthur Løite, AAEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 
1 år Jan Arne Berdal, STEHK På Valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   



   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Valgkomiteen 
3 år Anders Nyhuus, BEHK På valg (Kan ikke gjenvelges) 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   

   

 Valgkomitéens innstilling:  

   

   

3 år Tom Nøvik, JFEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 1 år) 

valgt 2021 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

3 år Sissel Hermann, NTEHK 
Ikke på valg (gjenstår med 2 år) 

valgt 2022 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   

1 år (varam.) Morten Lien, HVEHK På valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Revisor 
1 år Carsten Bakke, OOEHK På valg / Tar gjenvalg 
Valg Forslagstiller Kandidater 

   
   
 Valgkomitéens innstilling:  

   
   

1 år Nils P Hagen, ØEHK På Valg / Tar ikke gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
   
   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

RS-Ordfører 
1 år Ivar Horrigmo, TEHK På valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 

   



   
 Valgkomitéens innstilling:  
   
   

Rs- Viseordfører 
1 år Frank Christiansen, NTEHK På Valg / Tar gjenvalg 

Valg Forslagstiller Kandidater 
 

  
    

Valgkomitéens innstilling:  
      

Representanter 
til RS NKK 

2023 
Valgkomitéens innstilling: 

FS får mandat til å utpeke delegater 
til RS NKK 2023 

 
  

 

Styrets honorar 2023 

2022: Leder: kr. 26 630.-  

2022: Nestleder: kr. 5 326,-  

Styrets honorar til leder og nestleder indeksreguleres årlig med virkning fra 2023 med 
utgangspunkt i KPI. 

I tillegg kommer møtehonorar pr. møte for alle medlemmer av 
forbundsstyret. Gjeldene satser foreslås. 

Fysisk styremøte: Kr 1 500,- 
Digitalt styremøte opptil fire timer: Kr 750,- 
Digitalt styremøte over fire timer: Kr 1 500,- 

 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK foreslår Ivar Horringmo som RS-ordfører og Frank Christensen som RS-
viseordfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 Innkommende saker til årsmøtet: 
 
8.2.1 utarbeidelse av arbeidsprogram og handlingsplan NEKF 
Forslagstiller: Ivar Horringmo 
 
Ønsker å fremme sak for å utarbeide arbeidsprogram og handlingsplan for NEKF. 
 
Hvordan klarer vi å forene gode krefter og tanker rundt vårtelghund arbeid? 
Hver gang det kommer nye styrer i FS og områdeklubber, så kommer det nye gode tanker og 
ideer om hva som bør jobbes med. Misforstå rett, det gjøres mye bra rundt om i Norge. Men 
vi savner en rød tråd i vårt gode arbeid.  
 
Hvis vi ser på hva NJFF lager av arbeidsprogram og handlingsplaner så har vi en del å lære. 
Ved å ha slikt på plass så vet enhver som kommer inn i styrer/ komiteer og utvalg om hva som 
er arbeidsoppgaver og prioriterte områder i perioden. Ved å ha tydelige delmål og hovedmål 
for all vår aktivitet som strekker seg for eksempel over en 4 års periode, så kan vi etter hvert 
måle vårt arbeid.   
 
Ved å involvere samtlige komiteer/ utvalg, områdeklubber, FS og medlemmer så kan vi lage 
ett godt arbeidsverktøy og forene våre krefter fremover. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i TEHK støtter forslaget og vil fremme dette til RS 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Fastsette medlemskontingent og godkjenne budsjett for 
2023: 

 



 

 
 
 
 
 
Kontingent foreslås uendret grunnet klubbens gode økonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Valg: 

 
 
Leder (1år): 
Lars Jørgen Lassen, på valg.      Tar gjenvalg 
Valgkomiteens innstilling: Lars Jørgen Lassen 
 
Nestleder (2år): 
Tor Fjellheim, ikke på valg 
 
Styremedlem (2år): 
Ingar Haugan, ikke på valg.                                                                                    
 
Styremedlem (2år): 
Per Egil Adolfsen, på valg.      Tar gjenvalg 
Valgkomiteens innstilling: Per Egil Adolfsen 
 
Styremedlem (2år): 
Kjell Haave, på valg.       Tar ikke gjenvalg 
Foreslått: Jørn Isaksen, Magnar Nordsveen 
Valgkomiteens innstilling: Jørn Isaksen 
 
Sekretær (2 år): 
Laila Skaar, ikke på valg. 
 
Kasserer (2år): 
Jørund Håvard Askje, på valg.     Tar gjenvalg 
Valgkomiteens innstilling: Jørund Håvard Askje 
 
1. vara (1 år): 
Jørn Isaksen.        Tar ikke gjenvalg 
Foreslått: Irene Johanne Førde 
Valgkomiteens innstilling: Irene Johanne Førde 
 
2. vara (1år): 
Oddvar Seltveit, på valg.      Tar gjenvalg 
Valgkomiteens innstilling: Oddvar Seltveit 
 
 
Revisor (1 år): 
Sigbjørn Rua, på valg.      Tar gjenvalg 
Valgkomiteens innstilling: Sigbjørn Rua 
 
 



Revisor (1 år): 
Henning Brekke, på valg.      Tar ikke gjenvalg 
Foreslått: Jan Gunnar Thors 
Valgkomiteens innstilling: Jan Gunnar Thors 
 
Honorarer: 
Leder      10 000,- 
Kasserer     10 000,- 
Sekretær inkludert web ansvar  10 000,- 
Forslag: Ingen endring 
 
RS-delegater: 
Forslag: Styret ber årsmøtet om fullmakt for å kunne oppnevne delegater, som tidligere år 
 
Valgkomite: 
Karl Halvor Skårberget      Går ut. 
Tom Freddy Andreassen      Gjenstår 1 år. 
Stian Christffersen       Gjenstår 2 år 
 
Nytt medlem til valgkomite (3 år): 
 
Nytt varamedlem til valgkomite (1 år): 
 
 
 


