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SAKLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av sakliste

3. Valg av årsmøtedirigent

4. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (telle stemmeberettige), samt

gi observatører rett til å være til stede.

5. Valg av protokollfører

6. Oppnevning av tellekorps

7. Valg av 2 personer til å signere protokoll

8. Årsmeldinger

a) Styret

b) Sporutvalg

c) Utstillingsutvalg

d) Bandhundutvalg

e) Løshundutvalg

9. Regnskap, balanse og revisjonsberetning

a) Årsregnskap

b) Resultatregnskap og balanse

c) Noter til regnskap

d) Revisjonsberetning

10. Innkommende saker

a) NTEHK inviterer til dommerkonferanse for eksteriørdommere, dommer-

elever og dommer-aspiranter for elghundrasene/jagende spisshunder.

11. Saker utsendt til klubbene fra NEKF som må drøftes på årsmøtet

a) Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort

b) Nasjonal Unghundprøve – oppfølging RS-sak 10.04.20

c) Oppheve vedtaket – 4år i utvalg/komite

d) Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb

e) Valg
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12.Medlemskontingent 2023

13. Valg

a) Styret

b) valgkomite

c) Revisor og 1.vara revisor

d) representanter til RS

e) Godtgjørelse til styre

14. Budsjett 2023

15.NTEHK sine protokoller - informasjon om lagringsplass

16.Æresmedlemmer
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Årsmelding fra styret for 2022 

Styret har bestått av: 

Stian Haugan, leder 

Inga Berit Lein, nestleder og sekretær  

Erik Belbo, kasserer  

Arnt Hammer, styremedlem og leder i utstillingsutvalget 

Arne Haugskott, styremedlem og leder i løshundutvalget 

Terje Djuvsland, vara og medlem i sporutvalget 

Arne Myrholdt, vara og medlem i løshundutvalget 

Hele styret inkludert varamedlemmer har hatt 9 styremøter hvorav noen digitalt, styret har 

også hatt jevnlig kontakt via messenger. Det er behandlet 25 saker. 

Samt deltakelse i digitalt ledermøter 

Medlemmer 

559 personer har betalt medlemskontingent til Nord Trøndelag Elghundklubb i 2022. Av disse 

er 7 æresmedlemmer, 14 husstandsmedlemmer og 538 vanlige klubbmedlemmer. 

Oppsummert gir det en oppgang på 9 medlemmer fra i fjor. 

Klubbens æresmedlemmer er: Arve Flatås, Arvid Gartland, Sissel Kristin Hermann, Brynjar 

Holmli, Marianne Holmli, Ola A. Holsing, Torbjørn Opheim 

RS 2022  

Ble gjennomført 23.april på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Delegater Stian Haugan, Arne Haugskott, Inga Berit Lein, Sissel Hermann, Ivar Fjeset, Håkon 

Fjeset, Karl Ove Indal og Ole Kristian Stendahl. 

Undomsmesterskap bandhund 2022 

UM bandhund ble arrangert 6.aug på Tømmerneset Leirsted, det var dessverre ingen fra 

NTEHK som viste sin interesse av å delta på det. 

Årsmelding fra styret i NTEHK for 2022 
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Årsmelding fra styret i NTEHK for 2022 

NM løshund 2022 

Ble arrangert av Hallingdal, Valdres og Vest-oppland EHK den 11.-13.okt. 

Deltaker fra NTEHK var Ole Ivar Ness med Pjolter og Sten Svarliaunet med Jamtmyrens 

Quattro. De ble henholdsvis nr. 14 og 25. Ingen dommere fra klubben hadde anledning til å 

stille på NM. 

Asphaugen Game Fair 27.-28.aug 2022 

NTEHK deltok med stand og foredrag fra scenen om veien til en ettersøkshund (lynkurs), 

båndhund og løshund også i år. Det ble arrangert raseparade hvor 8 av 9 elghundraser var 

representert. Det var mange innom vår stand for en elghundprat.. Tusen takk til alle som stilte 

opp slik at det var mulig for oss å være så aktiv under messen. 

Klubben har hatt mange av sine medlemmer i ulike verv. 

- Marianne Holmli sitter i Eksteriørdommerkomiteen i NEKF, i NKK sin

dommerutdanningskomite, er leder i valgkomiteen og medlem i utstillingskomiteen.

- Frank Christiansen er vara RS-ordfører i NEKF.

- Knut Aasland som medlem i ettersøksutvalget.

- Sissel Hermann medlem i avlsutvalget for NEG og medlem i valgkomiteen i NEKF.

Styret vil takke og berømme utvalgene i 

- løshund komitéen ved leder Arne Haugskott, prøveleder

- bandhund komiteen ved leder Erik Asklund, prøveleder

- Utstillingskomiteen ved leder Arnt Hammer, utstillingsledere

- Blod-, spor- og ferskspor ved prøveleder Karl O. Indal

for en særdeles god innsats i en svært aktiv prøvesessong!

Det viser for øvrig til årsberetninger fra de enkelte utvalg. 
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Årsmelding fra sporutvalget i NTEHK for 2022 

Årsmelding fra sporutvalget for 2022 

Sporutvalget har i år bestått av Erling Bruheim, Terje Djuvsland, Håkon Fjeset og Karl Ove 

Indal. Karl Ove Indal har vært prøveleder på både bevegelige prøver og samla prøve. 

Det er i løpet av året gått 84 blodspor, 26 stk.1.premie. 28 stk.2.premie. 5stk.3.premie, og 

25stk.0 premie. Det er gått 63 ferskspor i løpet av sesongen.  

Dette må sies å være god aktivitet. 

Samlaprøven ble avholdt28/5-22 og 29/5-22. på Hårråmyra skytebane i Ogndal. Dette ble 

arrangert i samarbeid med Dachshundklubben. N.T.E.H.K stod ansvarlig for prøven dag 1, og 

Dachshundklubben for dag 2. Dette ble meget vellykket, og vi gjør det samme igjen også i 

2023. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne som var til stede. 

Det er avholdt 2 dommermøter. Det ene ble avholdt 4/5-22. på Lein Vestre. Det andre ble 

avholdt 20/9-22. Også dette på Lein Vestre. Dommermøte for ferskspor ble et forenklet møte 

p.g.a. tidsnød.

Vil til slutt takke alle dommere for velvilje og positiv innstilling. Vi må også i kommende 

sesong prøve å rekruttere flere spordommere. Det blir i enkelte områder veldig mye som faller 

på enkeltpersoner. 

Takk for en fin sesong. 

For sporutvalget 

Karl Ove Indal. 
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Årsmelding utstillingsutvalget 2022 

Årsmelding Utstillingsutvalget 2022 

Utstillingsutvalget 2022 har bestått av: 

Arnt Hammer (leder), Anita Verås og Frank Christiansen. 

Det har blitt arrangert 3 utstillinger med meget god deltagelse. Innherred, Valum Skogn i 

mars, Stiklestad i juni, med samarbeidende klubber og Namdal Høylandet i november. 

På Valum deltok totalt 102 hunder. Rasefordeling, valp i parentes, Jämthund 27, Norsk Sort 

Elghund 31 (4), Halleforshund 1, Karelsk Bjørnhund 2, Norsk elghund grå 31, Østsibirsk 

Laika 5 (1) og Vestsibirsk Laika 1. Dommere Marianne Holmli og Bjørge Christiansen.  

Stiklestadutstillinga ble arrangert i juni, ble en meget våt start på dagen, men værgudene ga 

oss litt bedre forhold utover dagen. Totalt 134 hunder fordelt på følgende raser. Jämthund 21 

(2), Norsk Sort Elghund 36 (6), Karelsk Bjørnhund 3, Norsk elghund grå 43 (6), Svensk Hvit 

elghund 5 og Østsibirsk Laika 8 (2). Dommere Anna Fors Ward og Frank Christiansen. 

Namdalsutstillinga ble arrangert på Høylandet, også der fikk vi svært dårlig vær, men stor 

påmelding av det var ingen som klagde på gjennomføringen på tross av utfordrende nedbør og 

vind. Totalt ble 138 hunder påmeldt, ny rekord for antall hunder i NTEHK´s regi. 

Rasefordeling, Jämthund 28 (2), Norsk Sort Elghund 35 (9), Halleforshund 1, Karelsk 

Bjørnhund 2, Norsk elghund grå 36 (8), Svensk Hvit elghund 6, Østsibirsk Laika 3 og 

Vestsibirsk Laika 3. 

Komiteen har gjort flere forsøk på å få i gang ringsekretærkurs og vi håper nå at kurs blir 

arrangert i 2023. Det er stort behov for å få i gang interesserte ringsekretærer med tanke på at 

noen også fortsetter videre med dommerutdanning. Vi ser at det blir vanskeligere å få tak på 

dommere etter hvert som flere og flere må slutte på grunn av oppnådd aldersgrense. 

Komiteen ønsker å gi en stor takk til alle som har bidratt under arrangementene gjennom hele 

året. Viktige støttespillere for at det skal være mulig å gjennomføre utstillinger med så mange 

deltagende. 
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Årsmelding bandhundutvalget 2022 

Årsmelding Bandhundutvalget 2022 

Bandhundutvalget har i 2022 bestått av: 

Ivar Fjeset, Kjetil Helden, Emil Vinge og Erik Asklund. 

Utvalget har hatt 2 fysiske møter og ellers kontakt på e-post og telefon. 

Hovedoppgaven for utvalget er å legge rammene for aktiviteten framover. 

I stikkordsform nevnes: 

- søke NKK om terminfesting av prøver

- oppnevne arrangementskomite, prøveleder og NKK-representant for de ulike prøvene.

- sørge for oppdatering og kalibrering av dommerstanden

- rekruttere nye dommere

- gi uttalelse ved endring av diverse regelverk

Prøver. 

Separatprøvene ble delt i to perioder. - 1.juli – 15.sept og 16.sept – 15.nov. 

Samla prøve 6. og 7.august med base i Tromsdalen. 

Videre ble det arranger «samla separatprøve» 2 helger på Vikna og i Meråker. 

Det ble avholdt til sammen 6 åpne dommermøter. Disse dommermøtene anses som svært 

viktige for å få felles forståelse av prøvereglene. 

Antall prøver er på samme nivå som de senere årene. 

Bandhundprøver 2022, premiering 

1.pr 2.pr 3.pr 0 pr sum antall skogsdager 

1-dags sep. periode 1 17 2 3 7 29 29 

2-dags sep, periode 1 4 1 0 1 6 12 

1-dags sep. periode 2 3 0 1 1 5 5 

2-dags sep, periode 2 1 1 2 

1-dags samla 1 0 0 2 3 3 

2-dags samla 5 0 0 1 6 12 

31 3 4 12 50 63 

premiering i % 62 6 8 24 100 
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Dommere 

Klubben har ca. 20 aktive dommere. Alder og helseutfordringer på mange av disse tilsier at 

det er et stort behov for rekruttering av nye. I løpet av året ble Margit Stangring Rørvik, ferdig 

med sin utdannelse. Videre startet hele 5 personer utdanning som bandhunddommer. 

NM 2023. 

Ungdomsmesterskap ble arrangert av Troms elghundklubb i 2022. Ingen fra vår klubb meldte 

sin interesse. 

Ordinært NM 2023 arrangeres av samme klubb i august. NTEHK kan stille med 2 ekvipasjer. 

Interesserte må kvalifisere seg gjennom en uttaksprøve. Denne uttaksprøven arrangeres i 

forbindelse med terminfesta samlaprøve 8.juli i Meråker.  

Avslutning 

Bandhundutvalget takker dommere, prøveledere, NKK-representanter og ikke minst aktive 

hundeeiere for god innsats i året som har gått. 

Bandhundutvalget 

Årsmelding bandhundutvalget 2022 
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Årsmelding Løshundutvalget 2022 
Løshundutvalget har i 2022 bestått av: Sten Svarliaunet, Harald Kavli, Ole Anton Sjule, 

Arne Myrholdt og Arne Haugskott. 

Utvalget har i løpet av året hatt kontakt via Messenger. Det ble arrangert prøvelederkurs 

i regi av forbundet 26. Mars og 2. April, begge kursene ble arrangert på Teams. 6 stk 

løshund-dommere deltok på kurset.  

6. August arrangerte vi dommersamling på Snåsa hotell der 9 stk deltok, hovedtemaet på

dommersamlingen var opplæring i nye jaktprøveregler og føring av nytt skogskort, noe

som var obligatorisk for å dømme løshundprøver denne sesongen. Vi arrangerte 2

Teams kurs i etterkant av samlinga for å utdanne alle løshund-dommerne. Det er per i

dag 20 løshund-dommere som er på NTEHK sin dommerliste.

Nytt av året så har vi prøvd å kjøre sammenhengende periode fra 25. August til og med 

23. Desember med et prøvenummer, i motsetning til tidligere år da det er blitt brukt to

prøvenummer i samme periode. Vi synes dette har fungert meget bra og letter

prøvelederjobben litt.

 Vi har arrangerte åpent dommermøte på Teams etter avsluttet prøveperiode. Vi hadde 

også 2 forenklede dommermøter i løpet av perioden. Prøveleder for prøveåret 2022/23 

har vært Arne Haugskott, vara prøveleder Harald Kavli, NKK representant Frode 

Nymoen, vara NKK representant Sten Svarliaunet.  

NM Løshund: 

11.-13. Oktober arrangerte Hallingdal, Valdres og Vest-Oppland NM løshund. Vi hadde 

planer om å arrangere uttaksprøve helga 3.-4. sept. men på grunn av kun to påmeldte til 

uttaksprøven, ble de to sendt direkte til NM. Deltaker fra NTEHK var Ole Ivar Ness med 

Pjolter og Sten Svarliaunet med Jamtmyrens Quattro. De ble henholdsvis nr. 14 og 25. 

Ingen dommere fra klubben hadde anledning til å stille på NM. 

Årsmelding løshundutvalget 2022 
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Årsmelding løshundutvalget 2022 

Løshundprøve separat: 

Det er i løpet av prøveåret 2022 gjennomført 43 prøvedager, derav 5 todagersprøver. 

Det er oppnådd 10 stk. førstepremier på endagsprøver, 7 andre-premier og 2 tredje-

premier. 3 førstepremier på todagersprøve. Det er noen prøver som ikke ble dømt i 

2022, de er overflyttet til januar 2023.  

Dommere: 

Vi ser at trykket for å gå prøver er økende derfor må vi ha stort fokus på å rekruttere nye 

dommere. Martin Collet Ulimoen, Kjartan Sklett, Martin Unsgård og Ole Ivar Ness er 

under utdanning. 

Løshundutvalget vil til slutt takke deltagere, dommere og alle andre involverte for en 

god innsats i 2022. 
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Nord-Trøndelag Elghundklubb

Resultatregnskap

Note 2022 2021

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 477 520 522 361
Annen driftsinntekt 28 033 29 334
Sum driftsinntekter 505 553 551 695

Driftskostnader
Varekostnad 111 395 61 942
Lønnskostnad 146 155 152 022
Annen driftskostnad 227 752 237 672
Sum driftskostnader 485 302 451 637

DRIFTSRESULTAT 20 252 100 058

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 928 703
Sum finansinntekter 928 703

NETTO FINANSPOSTER 928 703

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 21 180 100 761

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 21 180 100 761

ÅRSRESULTAT 21 180 100 761

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 21 180 100 761
SUM OVERF. OG DISP. 21 180 100 761

Årsregnskap for Nord-Trøndelag Elghundklubb Organisasjonsnr. 997554205



Nord-Trøndelag Elghundklubb

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Varer 47 000 42 700
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 0 71
Sum fordringer 0 71

Bankinnskudd, kontanter o.l. 706 852 714 176
SUM OMLØPSMIDLER 753 852 756 947

SUM EIENDELER 753 852 756 947

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 719 726 698 547
Sum opptjent egenkapital 719 726 698 547

SUM EGENKAPITAL 719 726 698 547

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 29 586 36 027
Skyldig offentlige avgifter 5 356 23 190
Annen kortsiktig gjeld (816) (816)
SUM KORTSIKTIG GJELD 34 126 58 401
SUM GJELD 34 126 58 401

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 753 852 756 947

Verdal, 25.01.2023

Stian Haugan Inga Berit Lein
sign sign

Erik Belbo Arne Haugskott
sign sign

Arnt Hammer
sign

Årsregnskap for Nord-Trøndelag Elghundklubb Organisasjonsnr. 997554205



Nord-Tr0ndelag Elghundklubb 

Kontospesifisert utskrift: 27.01.2023 11 :28 

Resultatregnskap 

Note 2022 2021 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt 
3001 Utstillinger 1 135 011,35 109 428,00 
3002 Pr0ver 2 135 369,12 205 952,80 
3004 Egenandel championatskjold 6 400,00 6 160,00 
3200 Medlemskontingent 3 187 705,00 184 496,00 
3210 Utstilling 13 035,00 16 324,00 
Sum Salgsinntekt 477 520,47 522 360,80 

Annen driftsinntekt 
3400 Tilskudd etters0k 0,00 1 600,00 
3970 Kompensasjon 28 033,00 27 734,00 
Sum Annen driftsinntekt 28 033,00 29 334,00 

Sum driftsinntekter 505 553,47 551 694,80 

Driftskostnader 
Varekostnad 
4360 Frakt, toll og sped. v. for vid 0,00 262,40 
4390 Beholdningsendring varer for vi 5" (4 300,00) (18 100,00) 
4500 Elghunden b 59 780,00 35 925,00 
4510 Utstilling 27 704,10 10 190,62 
4520 Pr0ver 17 861, 12 20 864,20 
4530 NM 10 350,00 12 800,00 
Sum Varekostnad 111 395,22 61 942,22 

L0nnskostnad 
5330 Godtgj0relse til styremedlemmer 33 500,00 38 500,00 
5340 Dommergodgj0relse 112 655,00 111 100,00 
5890 Annen refusjon 0,00 927,00 
5990 Annen personalkostnad 0,00 1 495,46 
Sum L0nnskostnad 146 155,00 152 022,46 

Annen driftskostnad 
6300 Leie lokaler 1 500,00 4 750,00 
6420 Leie datasystemer 15 377,67 18 656,78 
6550 Kostnadsf0rt datautstyr 0,00 2 076,00 
6590 Andre kostnader 9 620,00 496,25 
6705 Regnskapshonorar 22 152,03 42 700,47 
6790 Annen kostnad 0,00 1 000,50 
6800 Kontorrekvisita 0,00 685,56 
6860 M0ter, kurs, oppdatering o.l 26 456,39 38 248,97 
6900 T elefon 1 753,92 3 522,65 
7100 Bilgodtgj0relse, oppgavepliktig 31 745,00 29 459,20 
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 9 21 550,75 4 915,00 
7322 Reklameavis/-katalog mv 0,00 5 859,50 
7323 Reklameartikler 10 2 549,10 24 279,95 
7 420 Gaver/Diplomer/Premier 34 791,24 36 906,40 
7 421 Championatskjold 6 150,00 0,00 
7500 Forsikringspremie 886,88 848, 12 
7710 Styre-/ arsm0ter 16 372,50 (11 730,25) 
7711 Dommersamlinger 10 430,00 4 231,25 
7770 Bank og kortgebyrer 2 303,71 2 921,04 
7771 0reavrunding 

lt 
(10,58) (3,56) 

7791 Aktivitetsavgift NKK 24 123,00 27 848,00 

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Nord-Tr0ndelag Elghundklubb Organisasjonsnr. 997554205 Side1av3 
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Noter til regnskapet for NTEHK 

Driftsinntekter: 
1. Påmeldingsavgift Innherredsutstillinga, Stiklestadsutstillinga og Namdalsutstillinga. Ble

gjennomført som planlagt med enda bedre deltakelse enn i fjor.
2. Påmeldingsavgift jaktprøver og sporprøver. Bra deltakelse på alle prøver. Feilutbetaling fra

NKK i 2020 og 2021 på avlyste jaktprøver, der NKK har betalt oppgjør til NTEHK og samtidig
betalt tilbake til de påmeldte, er retta opp med trekk i år. Sammenlignet med i fjor er
inntekten i tillegg gått ned med at ingen løshundprøver for siste høst er oppgjort på 2022.

3. Pr 31.12.2022 hadde kubben 559 medlemmer, derav 7 æresmedlemmer og 14
husstandsmedlemmer. Det er betalt kontingent i 2022 av 9 flere enn i 2021.

4. Etter søknad til NKK fikk vi momskompensasjon fra Lotteritilsynet for den delen av vår
virksomhet som ikke er momspliktig.

Driftskostnader 
5. Beholdningsendring består av lager av premier og det er fremdeles et lite lager av

klubbjakker. Verdi er satt til innkjøpspris uten MVA. Se også sum varer i Balansen.
6. Elghunden er utgitt med 3 nummer mot 2 året før.
7. Det er utbetalt styrehonorarer til styrets møter i 2021 i hht årsmøtevedtak. Godtgjørelse for

styremøter i 2022 betales ut i 2023.
8. Regnskapshonorar er mer enn halvert etter bytte av regnskapsfører fra Sparebank 1

Regnskapshuset til ØkonomiBistand Regnskap AS.
9. Flybilletter til RS utgjør meste av dette
10. Reklameartikler gjelder netto utgifter til leveranse av klubbjakker. Mye av restbeløpet her

ligger som beholdning varer.
11. Aktivitetsavgift til NKK går ned pga oppgjør for hele høstens løshundprøver kommer på neste

år.

Balanseposter 
12. Leverandørgjeld består av fakturaer som er oppgjort i januar fra Norske Elghundklubbers

Forbund på Elghunden, Økonomibistand Regnskap AS og Gjensidige forsikring.
13. Skyldig MVA er halvert pga oppgjør for hele høstens løshundprøver kommer på neste år.

Personvern og sikker kommunikasjon i forbindelse med dokumentutveksling med regnskapskontoret 
er ivaretatt ved at bilag til regnskapet sendes i e-post til ØkonomiBistand Regnskap sitt bilagsmottak 
og godkjennes til utbetaling med elektronisk signering over Visma.net 
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Revisjonsberetning 

for 

Nord Trøndelag Elghundklubb (NTEHK)`s årsregnskap 2022. 

Undertegnende revisorer har revidert NTEHK`s årsregnskap for 2022. Årsregnskapet består av 
resultatregnskap 2022, balanse pr. 31.12.2022 samt noter til regnskapet. 

Regnskapet er ført av ØkonomiBistand Regnskap AS, avd. Snåsa. 

Resultatregnskapet viser et årsresultat på kr. 21.180,- og egenkapital pr. 31.12.2022 på kr. 719.726,- 

Fra klubbens kasserer har vi mottatt etterspurt regnskapsmateriale og -dokumentasjoner. 
Regnskapsfører, klubbens kasserer og klubbens leder har besvart våre muntlige henvendelser. 

Ved gjennomførte revisjonskontroller/ stikkprøvekontroller, herunder av reiseregninger og lønninger, 
er det ikke avdekket feil eller mangler.  

Bokført saldi på alle bankkonti stemmer med årsoppgaven fra SpareBank 1 SMN. 

Revisorene vil bemerke: 

- Styret i NTEHK har god kostnadskontroll og styring på klubbens økonomi.
- ØkonomiBistand Regnskap AS har ingen merknader til samarbeidet med kasserer/styret i

NTEHK. Etterspurt oppdragsavtale er under arbeid og vil bli signert våren 2023.

Årsregnskapet er ført etter god regnskapsskikk. NTEHK`s styre, i samarbeid med regnskapsfører, 
presenterer et årsregnskap som gir et korrekt uttrykk for NTEHK`s økonomiske stilling pr. 31.12.2022. 

Undertegnende revisorer anbefaler ovenfor årsmøtet at framlagte resultatregnskap for år 2022 og 
balanse pr.31.12.2022 godkjennes som Nord Trøndelag Elghundklubb`s årsregnskap for 2022.   

Snåsa /Grong den 30.januar 2023. 

Harald Kavli (s)  Jon Strand (s) 

Revisor Revisor 
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Innkommende saker 

Elghundforbundet (NEKF) sin eksteriørdommerkomite, gjør lite for å oppdatere eksteriøret på 

elghundrasene, spesielt gjennom å arrangere konferanser for eksteriørdommere, 

dommerelever og -aspiranter. Dette er min påstand da jeg har vært med, som tilrettelegger og 

sekretær, å arrangere slike konferanser i regi av Elghundforbundet gjennom flere år (fra tidlig 

1980-tallet). 

I tillegg har jeg gjennom flere år vært kursleder for ringsekretærkurs - dette som første krav 

for utdanning av nye eksteriørdommere (bakgrunn: Forgubbing av eksteriørdommere). 

Da det etter min mening er et manglende initiativ for eksteriørdommerkurs i regi av 

Elghundforbundet/Eksteriørdommerkomiteen, vil jeg foreslå følgende: 

————————————————————- 

Forslag til årsmøtet i NTEHK 18.02.23: 

NTEHK inviterer til dommerkonferanse for eksteriørdommere, dommer-elever og dommer-

aspiranter for elghundrasene/jagende spisshunder. 

Kurset bekjentgjøres blant de nærmeste områdeklubber. 

Undertegnede tilbys å være kursleder; dvs. holde foredrag, skaffe kurslokale og hunder for 

bedømming. 

I overensstemmelse mellom kursleder og styret i NTEHK bestemmes deltakernes kursavgift, 

tidspunkt og sted for kurset. 

Frank Christiansen 

forslagsstiller 

Styrets tanker om forslaget: 

Støtter initiativet til dommerkonferanse, ønsker at det gjøres i samarbeid med 

eksteriørkomiteen i NEKF. Styret mener saken kunne ha vært sendt inn som RS-sak, årsmøtet 

avgjør. Styret stiller seg positive til å være vertskap til konferansen. 

Styrets forslag til vedtak: 

Støtter initiativet til dommerkonferanse, styret ønsker imidlertid at dette gjøres i samarbeid 

med eksteriørdommerkomiteen i NEKF. 
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Årsmøte Nord-Trøndelag Elghundklubb 18.februar 2023 

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 

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. 

mailto:sunnhetsutvalget@nkk.no


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. 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

Årsmøte Nord-Trøndelag Elghundklubb 18.februar 2023
sak 11d



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 
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Side 1 av 4 

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: 
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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 
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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,- 
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Valgkomiteens innstilling 

Valg på årsmøte 2023 
Verv valgår navn Valgkomiteens forslag 

Leder 
1 
år 2022 Stian Haugan på valg gjenvalg 

nestleder 
2 
år 2022 Inga Berit Lein ikke på valg 

styremedlem 
2 
år 2021 Arnt Hammer på valg gjenvalg 

styremedlem 
2 
år 2021 Arne Haugskott på valg gjenvalg 

styremedlem 2år 2022 Erik Belbo ikke på valg 

1.varamedl.
1 
år 2022 Terje Djuvsland på valg gjenvalg 

2.varamedl.
1 
år 2022 Arne Myrholt på valg gjenvalg 

Valgkomite 
3 
år 

medlem 2021 Arne Jørstad 1 år igjen 
medlem 2022 Sissel Grongstad 2 år igjen 
medlem 2020 Erik Asklund går ut Kjell Johan Hermann 
leder Erik Asklund går ut Arne Jørstad 

varamedl. 
1 
år 2022 Ivar Fjeset på valg Johan Langsjøen 

Revisor 
1 
år 2022 Jon Strand på valg gjenvalg 

vara revisor 
1 
år 2022 Harald kavli på valg gjenvalg 

Utsending til RS 
2023 Fullmakt til styret å velge 

fullmakt til styret å 
velge 

Honorar til styret 

Leder kr 7 500 kr 8.000,- 
kasserer kr 6 000 kr6.500,- 
nestleder kr 5 000 kr 5.500,- 
styremedlemmer     kr 400 pr møte kr 400,- pr møte 

kjøregodtgjørelse kr.3.50pr.km kr 3.50 pr km 
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Budsjett Nord-Trøndelag Elghundklubb 2023

Salgs- og driftsinntekt
Medlemskontingent    180 000

Innherredsutstillinga 40 000

Stiklestadutstillinga 40 000

Høylandsutstilliga 40 000

Løshundprøver 80 000

Bandhundprøver 80 000

Sporprøver 100 000

Egenandeler NM og championatskjold 14 000

Momskompensasjon 26 000

Sum salgs- og driftsinntekter 600 000

Varekostnad
Elghunden medlemstidskrift 60 000

Innherredsutstillinga 10 000

Stiklestadutstillinga 10 000

Høylandsutstilliga 10 000

Løshundprøver 12 000

Bandhundprøver 12 000

Sporprøver 12 000

Sum varekostnader 126 000

Lønnskostnader
Godtgjørelse til styret 40 000

Dommergodtgjørelse 140 000

Sum lønnskostnader 180 000

Andre driftskostnader
Premier og championatskjold 35 000

Møteutgifter, årsmøte og RS 50 000

Rekvisita 10 000

Dommersamlinger og kurs 40 000

Regnskapshonorar, leie datasystemer, økonomisk rapportering 45 000

Telefon, SMS, data, porto og forsikring 4 000

NM 16 000

Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 35 000

Reisekostnad ikke oppgavepliktig 20 000

Aktivitetsavgift NKK og avg elektronisk påmelding 30 000

Bank og kortgebyr 3 000

Sum andre driftskostnader 288 000

Sum driftskostnader 594 000

Renteinntekter 1 000

Årsresultat 7 000
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