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Årsmelding Buskerud Elghundkubb 2022 
 

I. Organisasjon. 
 
Styret: 
 
Leder     Haakon F. Borgen 
Nestleder    Tor Klokseth 
Sekretær    Guro S. Kolbjørnsrud 
Kasserer    Jan Tore Fuglerud 
Leder jaktprøveutvalg løshund Svein Brattås 
Leder utstillingsutvalg  Nils Bjerke 
Leder bandhundutvalg  Nils Bjerke 
Varamedlem     Anders Nyhus 
Varamedlem    Bjørn Erik Nes  
 
 
Valgkomite 
 
Espen Gravermoen 
Håkon Midtskogen 
Kjell Olav Granstad 
 
 
Revisorer 
 
Asbjørn Nubberud 
Kåre Molia 
 
 
Utstillingskomite 
 
Nils Bjerke, Per Green, Tina Andreassen.  
 
 
Jaktprøveutvalget for løshund 
 
Svein Brattås, Finn Ole Bamrud, Nils Bjerke, Ellen N. Tråen, Anders Nyhus, Herbrand 
Skriudalen, Geir Erland Kolbjørnsrud, Lars Inge Skatvedt og Tor Klokseth. 
 
 
Jaktprøveutvalget for banhund 
 
Nils Bjerke 



 
Webmaster 
 
Anders Nyhus og Solveig Helene Alvheim 
 
Sauedressur 
 
Christian Frøislie.  
 
 
 

1.1. Styrets aktiviteter 
 
Klubben hadde per 31.12.22 totalt 451 medlemmer. 
 
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av året. Dette er to færre møter enn i foråret, men samtidig 
har det etter RS 2022 vært færre saker som har krevet styrets oppmerksomhet. Mange store 
saker som championatregler og nye jaktprøveregler ble avklart på RS i april, samtidig som 
underutvalgenes arbeid i liten grad har krevd styrets oppmerksomhet i det det forgangende 
året. 
 
De fleste styremøter avholdt som elektroniske fjernmøter grunnet COVID og praktiske 
hensyn. Det er langt enklere og mindre kostnadskrevende at styret avholder elektroniske 
møter, noe som også praktiseres i større grad hos NEKF. Det har vært avholdt et fysisk 
styremøte i løpet av året.  
 
I tillegg har styret hatt elektronisk kommunikasjon på mail, telefon og via felles chat-gruppe 
for styrets medlemmer, der man holder kontakten om praktiske spørsmål og gjøremål m.m 
utenfor styremøtene.  
 
Styret vedtok 21.03.22 å dele jakthundutvalget i et løshundutvalg og et bandhundutvalg. 
Bandhundinteressen i klubben har over tid vært økende, og styret har funnet det 
hensiktsmessig at det opprettes et eget jaktprøveutvalg for bandhund. Dette frigir mer 
kapasitet til arbeidet inn mot den enkelte prøveform, dommerutdanninger m.m, samtidig som 
det bidrar til et økt fokus på de ulike jaktformene i klubben. Opprettelsen av et nytt utvalg 
medfører at det må velges leder til bandhundutvalget, som også inngår som et medlem av 
styret. Nils Bjerke har ledet utvalget  fra opprettelsen i 2022 og frem til årsmøtet 2023.  
 
Til tross for mange COVID-19 restriksjoner i begynnelsen av året, har klubben greid å 
gjennomføre alle planlagte arrangementer også dette året. I andre halvår har det imidlertid 
vært mer eller mindre fritt for restriksjoner, og samletprøvene og utstillingen i januar 2023 har 
gått uten smittevernproblematikk.   
 
Christian Frøislie har også i år hjulet oss med sauedressur. Totalt er det prøvet 57 hunder, 
inkludert regjodkjenninger. 
 
Norske Elghundklubbers Forbund har avholdt tre ledermøter i løpet av året og styrets leder 
har deltatt i to av møtene. 
 



Som det fremkommer av årsmeldingen for 2021 meldte styret inn en disiplinærsak til Norske 
Elghundklubbers Forbund knyttet til ulvolig elgjakt i Sølvverket på Kongsberg. NEKF vedtok 
å melde saken videre til Domsutvalget i NKK, som har idømt tre av de innklagede tap av 
medlemskap i NKK, alle tilitsverv, autorisasjonerr, samt aktivitetsforbud på arrangementer i 
regi av klubber under NKK i 5 år, og tilsvarende tap for den siste av de innklagede.  
 

1.2. RS 2022 
 
RS 2022 ble avholdt 23. april på Gardermoen. Det var i forkant av RS høy aktivitet og 
engasjment blant klubbene, da det var flere store saker, herunder nye chamionatregler og 
jaktprøvregler som var oppe til behandling på RS.  
 
Kravene til championatet ble i det vesentligste uforandret, og nye jaktprøveregler ble vedtatt 
uten større kontroverser.  
 
Fra Buskerud elghundklubb møtte syv delegater;  Haakon F. Borgen ( med fullmakt fra Guro 
S. Kolbjørnsrud), Svein Brattås, Tor Klokseth, Nils Bjerke, Bjørn Erik Nes, Jan Tore 
Fuglerud.  
 
Ellen N. Tråen ble valgt inn som vara i forbundsstyret i NEKF for en ny periode. Klubben 
gratulerer. Ellen har nedlagt et et betydelig og solid arbeid i NEKF, og klubben har mottatt 
svært positive tilbakemeldinger .  
 
 
II.  Jaktprøveutvalgene  

2.1.  Løshundutvalget 

Løshundutvalget har bestått av Ellen N. Tråen, Anders Nyhuus, Herbrand Skriudalen, Geir 
Erland kolbjørnsrud, Lars Inge Skatvedt, Tor Klokseth, Kim Stenbek, Trond Simensrud, Ola 
Narverud og Svein Brattås. 

Løshundutvalget har hatt 2 møter i 2022. Vi har hatt 14 deltagere på prøvelederkurs, og vi har 
hatt 39 løshundommere på kurs i forbindelse med nye løshundregler som ble tatt i bruk høsten 
2022. 

Flesbergprøva, 1-dags samlet, ble arrangert 17. september. Tor Klokseth var prøveleder, og 
Lampeland Hotell var base. 14 hunder deltok på prøve, 3 flere enn året før. 3 hunder gikk til 
premiering, 2 førstepremier og en tredjepremie. Prøvevinner ble NO39636/19 Oryx av 
Vintervidda, eier Tom Saastad, med 86,5 poeng. Arrangementet var vellykket, men vi 
opplevde at elgen var noe lettbeint 

Kongsbergprøva, 2-dagers samlet, ble avholdt 4. – 5. november. Herbrand Skriudalen var 
prøveleder, og 12 hunder deltok. 6 hunder oppnådde 1. premie første dag. Etter dag 2 sto 2 
hunder igjen med 1. premie. Vinner av prøven ble Birk, NO42315/20. Han oppnådde 163,5 
poeng, og vi gratulerer eier Elise Dahl Godø, og fører Kjell Kristian Sommerstad. 

Buskerudprøva, 2 dagers separatprøve ble arrangert fram til jul, og hadde 14 deltagere. 4 
hunder oppnådde 1. premie, og det var SE65744/2020, Mottibäcken`s Qoia, eier Guro 



Storebraaten Kolbjørnsrud, som vant prøven med 173 poeng. Geir Erland Kolbjørnsrud har 
vært prøveleder. 

Ringeriksprøva, 1 dags separatprøver, har blitt arrangert fra september til jul. 40 hunder har 
blitt prøvd. Resultatet ble 21 stk. 1.premier, 2 stk. 2. premier og 1 3.premie. Prøvevinnere ble 
NO47213/21 Gvammslias A-Varga, eier Johan Brekke, og NO39167/21 Karlsrudmyra`s L-E 
Orm, Eier Kenneth Esaiassen. Begge hundene oppnådde 93 poeng. Svein Brattås har vært 
prøveleder. 

Vi har gjennomført 101 dommerdager. Dette er en nedgang på 14 hvis vi sammenligner med 
2021, som var et rekordår for klubben. Årsaken til nedgangen var at det kom mye snø i 
desember og januar, og vi fikk derfor ikke gått prøver i januar. 4 dommerkandidater har 
starten sin utdanning i løpet av året. 

NM løshund ble arrangert som et samarbeid mellom Hallingdal og Valdres Elghundklubb og 
Vestoppland Elghundklubb. Våre deltagere var Herbrand Skriudalen med NO35184/18 ON 
Kvikk, og Thorleif Bergan medNO41571/19 ON Leni. Ingen av hundene fikk klaff første 
dagen, men begge gikk til solide 1-premier dag 2. 

 

2.2.  Bandhundutvalget 

Styret vedtok i styremøte den 21.03.22 å dele jaktprøvekomiteen i  et løshundutvalg og 
bandhundutvalg.  

Det ble besluttet at ettersøksbedømmingen skulle inngå i bandhund utvalget. Midlertidig leder 
av den nye komiteen har vært Nils Bjerke. 

 Det har vært gjennomført nødvendige dommermøter for både ettersøk- og bandhundprøvene, 
samt et ettersøksmøte på vårparten der så godt som samtlige ettersøksdommere var 
representert. Det ble her kartlagt at de fleste av dommerne var interessert i å bidra både på 
blodsporkurs og samlet blodsporprøve i løpet av året. Datoer for dette ble satt. 

Det er gått 37 blodsporprøver og 45 ferskspor. 32 blodspor og 35 ferskspor ble godkjent. 
Prøveleder for separate blod- og fersksporprøver har vært Finn Ole Bamrud. NKK- rep har 
vært Knut Juvet. 

I tillegg er det avhold en samlet prøve med 13 hunder, hvorav 2 hunder stilte i EK-klasse. Det 
var et vellykket arrangement med 9 forskjellige raser og deltaker helt fra Danmark. Denne 
fikk sin 1. premie på AK og ble dermed Norsk blodsporchampion. På dommermøtet etter 
prøven fremholdt flere av dommerne som dømte at de synes det var spennende å bedømme 
andre raser enn vi tradisjonelt gjør i elghundklubben. Prøveledeler var Nils Bjerke, NKK-rep 
Finn Ole Bamrud. 

Vinner av samletprøven;  

 AK-klasse: Cocker Spaniel Doggygarden's Magnificent til Katarina Holmes.  

EK klasse: Rhodesian Ridgeback Ridgedogs Sweet As Sugar Sully til Line Solberg  



Den 13. mai gjennomførte klubben blodsporkurs for ca 20 deltakere i Vikersund hoppsenter. 
Det ble gjennomgått teori for trening og regelverk, og det ble gjennomført litt praktisk 
demonstrasjon. Ca 10 dommere/instruktører bidro. Etter kurset ble deltakerne fordelt på hver 
av instruktørene slik at alle hadde mulighet for inntil 3 økter 1:1-oppfølging fra instruktør i 
etterkant etter avtale seg imellom. De aller fleste av deltakerne greide med denne hjelpen å få 
sine hunder godkjent for ettersøk innen jaktstart. 

Det har i år for andre år på rad vært arrangert bandhundprøver i samarbeid med Vestfold 
EHK. Vi takker for samarbeidet og håper at dette kan fortsette i flere år fremover. Prøveleder 
har vært Nils Bjerke og NKK-rep. har vært Kari Skjauff fra Vesfold Elghundklubb.  

Det er i 2022 bedømt 9 prøver. Dette er en tredobling av antallet fra 2021. 2 hunder fikk 1. 
premie, 1 hund fikk 2. premie og 2 hunder, som ellers er typiske løshunder, fikk 3. premie.  

Beste hund ble NO46142/20 Holtehagens Celda til Tore Brunes med 88 poeng. 

Siste helga i juli ble det arrangert bandhundkurs på Trovassli i Vinje kommune. Dette var et 
samarbeid med Telemark Elghundklubb og Vestfold Elghundklubb, men vi må berømme 
innsatsen fra Telemark hvor vi andre egentlig bare kommer til dekket bord. Det endte med 
nesten 50 fremmøtte deltakere i alle aldre og erfaring. Lørdag gjennomførte Magnar 
Nordsveen og Marit Sande 6 timer teori hvor det ble gjennomgått alt fra praktiske råd til 
valpetida, de første turene i skogen, blodsportrening og helt frem til og med jaktprøvereglene. 
Lørdag kveld var det sosialt samvær hvor Morten Elgåen viste bilder og fortalte både sanne 
og mindre sanne historier fra sitt jaktliv i Østerdalen og i øvre Telemark.  

Søndag morgen fikk alle deltakerne 4-5 timer i skogen sammen med en erfarne instruktører. 
De fleste instruktørene var bandhunddommere. Ekvipasjene besto av en kursdeltaker med 
hund, og to-tre deltakere som ennå ikke hadde fått seg hund, eller at hunden deres var for ung. 
Alle ekvipasjene var i løpet av turen i kontakt med atferd etter dyr som ga fine 
læringsmuligheter når det gjaldt å lese hunden samt å vurdere videre fremdrift. Flere av 
ekvipasjene så også dyr. 

 

IV. Utstillingsutvalget 

Nils Bjerke har vært leder av utvalget. I tillegg har Tina Andresen og Per Green vært 
medlemmer. Det ikke vært holdt møter i komiteen, men påkommende saker som 
dommerbestilling, premieinnkjøp og praktisk gjennomføring av utstillingene har vært 
diskutert på messengergruppa. 

Drammensutstillingen ble pga litt kluss i bestilling av hall flyttet til Kongsberg Hundeklubb 
på kort varsel. Dette fungerte greit, men en uisolert plasthall i -17 grader kan vi konkludere 
med at er alt annet enn supertrivelig. At dommer trakk seg av hensyn til Korona en drøy uke 
før arrangementet ga litt ekstra varme inn imot arrangementsdagen. Vi må derfor takke 
dommer John Smedbakken litt ekstra for at han stilte opp på en ekstradag i helga uten å ta 
betenkningstid. 42 NEG, 23 Jämt, 9 NES, 2 Svensk hvit, og 1 vestsibirsk laika var påmeldt. 
Totalt 77 hunder. Vi hadde ikke åpent for valpeshow grunnet Covid. 

BIR: ON Cash,      Eier:  Ola Narverud og Cathrin Hamre  



BIM NEG: Setesdalens Tyri,    Eier: Morten Næss 

BIR/BIM NES: Setesdalens D-E Nero  Eier: Morten Klev 

BIR Jämt: Rödebuans Grym      Eier: Robert Jonsson 

Hokksundutstillingen 21. mai skulle by på en annen utfordring: I overkant mange påmeldte. 
Ved påmeldingsfristens utløp sto vi med 98 påmeldte hunder på èn dommer. Dette er i 
utgangspunktet over grensen for det en dommer kan klare og fortsatt holde fullt fokus. Etter 
dialog med dommeren og NKK ble vi enige om at dette var greit, men at vi måtte sørge for 
god effektivitet for å bli ferdige før mørket kom. Det ble derfor besluttet å ikke benytte åpen 
bedømming. Vi retter en stor takk til dommer Lars Hjelmtvedt, men også ikke MINST til 
ringsekretær Evy Helene Gamst og skriver Anne Marie Bryn-Jensen. Uten et slikt bra team 
ville dette blitt en veldig lang dag. I løpet av en «normalt lang utstillingsdag» ble det bedømt 
61 NEG, 17 jâmt, 14 NES, 2 svenske hvite, 2 øst-laikaer og 1 øst-laika valp. 

Takk til alle andre som også bidro på utstillingene. Uten dere hadde det blitt vanskelig å 
gjennomføre. 

 
V.  Nye championater 
 

Eier Hundens navn Regnr. NJ(L)CH SJHCH NUCH 

Ola Narverud/Cathrin 
Hamre ON Cash NO39527/21 x x    
Tor Klokseth ON Mjølner NO41575/19    x 
Mattis Bergli Athukens T-A Fight NO45546/19  x   
Jonas Ottosen Bjønnlosen’s Best NO38623/20 x     
Haakon F. Borgen Losnabakke’s A-M Lucas NO45304/19 x     
Olav Skinnes Kolarbergets Onn/Varg SE21692/2020 x     
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Årsmøte
RS -årsmøte
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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. 

BEHK`s forslag til vedtak:
Styret støtter forbundsstyrets forslag til vedtak. 

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. 

BEHK`s forslag til vedtak:
Styret støtter forbundsstyrets forslag til vedtak. 

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 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: 

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. 

BEHK`s forslag til vedtak:
Styret støtter forbundsstyrets forslag til vedtak. 

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. 



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 

BEHK`s forslag til vedtak:
I utgangspunktet har vi ikke noen mening om saken, men om det blir en diskusjon på RS så ber styret årsmøte 
om at RS mandatene får tillit til og behandle saken på best mulig måte. 
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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:  
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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 
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 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:  
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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,- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Valgkomiteens innstilling 2023 
 
 

  
Styrets leder:    Håkon Borgen - på valg - tar gjenvalg 
  
Nestleder:    Tor Klokseth – ikke på valg 
  
Sekretær:    Guro S Kolbjørnsrud – ikke på valg 
 
Kasserer:    Jan Tore Fuglerud – på valg - tar gjenvalg 
  
Leder Jaktprøveutvalg:   Svein Brattås – på valg - tar gjenvalg 
 
Leder Bandhundutvalget:  Nils Bjerke 
 
Leder Utstillingskomiteen  Nils Bjerke – på valg - tar ikke gjenvalg – ny Mai-Britt Helmersen 
  
1 vara:  Anders Nyhuus – på valg - tar ikke gjenvalg – forslag til ny inn Bjørn 

Erik Nes 
  
2 Vara:     Bjørn Erik Nes - Ny inn Henrik Fremgaard 
  
  
Valgkomiteen    Espen Gravermoen går ut 
                       Håkon Midtskogen 
                       Kjell Olav Granstad 
Ny                 Andreas Sund 
  
  
Revisor:    Asbjørn Nubberud – På valg - Tar gjenvalg 
  
Revisor:    Kåre Molia – Ikke på valg 
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