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Årsmøte blir avholdt 

tirsdag 25. februar 2020 kl 18.30. 

Flykaféen, Åshaugveien 153, 

3157 Barkåker. 

 

Bevertning. 
 
 
 
 
 
 
 

  



DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I VESTFOLD ELGHUND KLUBB 

25.02.2020 KL 18.30. 

1. Åpning av årsmøte og godkjennelse av innkalling ved leder 

2. Godkjennelse av saksliste ved leder 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av referent (protokollfører) 

5. Valg av tellekorps 

6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet 

7. Behandling av styrets og utvalgenes årsberetninger 

8. Behandling av årsregnskap og revisorenes rapport 

9. Behandling av budsjett for 2020 

10. Vedta klubbens medlemskontigent. 

11. Saksliste, herunder saker for kommende RS møte. 

SAK 1. «Instruks for valgkomite» mottatt fra NEKF. 

SAK 2. Championat skjold til medlemmer av Vestfold Elghund Klubb. 

SAK 3. Jakt championat regler for løshund. 

SAK 4. Nye uttaksregler til NM. 

SAK 5. RS sak. Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) 

       12. Innstilling fra valgkomitéen, årsmøtet velger klubbens: 

            Leder for 1 år. 

            Nestleder for 2 år. 

            Sekretær for 2 år. 

            Varamedlem for 2 år. 

            Leder for jaktprøveutvalget for 1 år. 

            Leder for utstillings utvalget for 2 år. 

            5 medlemmer i jaktprøveutvalget. 

            2 medlemmer i utstillings utvalget. 

            2 revisorer. 

            1 medlem til valg komitéen. 

            Valg av representanter til RS i Norske elghundklubbers forbund 

        13. Etter forslag av valgkomitéen fastsette honorarer til styrets medlemmer 

        14. Valg Norske Elghundklubbers Forbund 



ÅRSMELDING FOR 2019. 
Antall medlemmer ved utgangen av 2019 var 195. 

 

STYRET. 

Styret 2019 har bestått av: 

Leder: Kai Ingebretsen 

Nestleder: Ole Brekke Waale 

Kasserer: Eivind Lindseth 

Sekretær: Kari Skjauff Kihle 

Varamedlem: Jon Nomme 

Styremedlem: Jørgen Rønneberg (leder utstillingsutvalget) 

Styremedlem: Even Grindvollen (leder jaktprøveutvalget) 

 

Årsmøte i 2019: ble avholdt på Flykaféen 14.02.2019 kl 19.00. 

Styremøter: det er avholdt 5 styremøter i 2019. 

Ledermøter: Kai Ingebretsen har vært på 1 ledermøte hos NEKF. 

 

Jubileumsfest 2019: VEHK fylte 50 år i 2019. Dette ble feiret med fest på Sagatun i Vivestad lørdag 
16.mars. Det ble servert middag fra Bents viltkjøkken. Vi hadde utdeling av premier for jaktprøver 
og championatskjold før Brother's spilte opp til dans. Det ble en vellykket feiring av klubben vår. 

 

Dressur- og blodspor kurs 2019: kursene ble avholdt ved Merkedammen i Vivestad i mai/juni. Kai 
Ingebretsen var hovedansvarlig for kursene, Kari Kihle var medhjelper. Dressurkurset gikk over 3 
kvelder, kursholder var Per Brun Offerdal. Det var 23 deltagere som lærte om lederskap, samarbeid, 
lineføring og innkalling. 

Blodsporkurset ble gjennomført over 3 kvelder. Det var 19 deltagere som lærte å legge blodspor, 
hvordan starte treningen med ny hund og føre hund i blodspor. Flere av deltagerne gikk opp til 
blodsporprøve etter kurset. 

 

Stand på Friluftstreffet i Eidsfoss: lørdag 24.august hadde vi stand på friluftstreffet som ble 
arrangert av ‘Aktiv i Eidsfoss’. Berit Rustand stilte med 2 NEG og Kari Kihle med 2 NES. Mange 
besøkte vår stand og hundene fikk mye kos. Berit og Kari snakket litt om rasene de representerer 
under foredrag og filmvisning med Jan Grønseth. 

 

RS 2019: Representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbund ble avholdt 27.04.2019 på 
Scandic Hell Stjørdal. Kai Ingebretsen og Ole B. Waale representerte VEHK. 



Regnskap:  Regnskapet for 2019 er gjort opp med ett underskudd på kr 22.356 som er kr 62.644 
over budsjett. Sum bankinnskudd pr. 31.12.2019 er kr 537.173. Av disse er 150.000 
kr ”lotteripenger” hvor styret kun kan benytte renteinntekter. Bruk utover renteinntekter av disse 
150.000,- krever behandling på årsmøte. 

 

JAKTPRØVEUTVALGET. 

Utvalget har bestått av: Even Grindvollen, Øystein Allum, Steinar Jovall, Thor Hauane, Hans Petter 
Lunde, Kjartan Sjulstad, Jan Bøhle, Ole Røsholt. 

I mai ble det avhold et møte for planlegging av året. 

Løshundprøver: I august hadde vi dommersamling med gjennomgang av jaktprøveregler og 
planlegging av høstens prøver. I Oktober/november planla vi 2-dagers prøva 18-19 november, prøva 
måtte dessverre avlyses grunnet mye snø i store deler av prøveterrengene. Det ble gått 1- og 2 
dagers separatprøver i september og i lavereliggende terreng i november, desember og januar. Totalt 
35 prøvedager. 

Øystein Allum. 

 

Sporprøver:  Det er gjennomført 30 blodsporprøver, 5 stk førstepremier, 25 stk annenpremier. Det er 
gjennomført 24 fersksporprøver, 1 ekvipasje ikke godkjent for ettersøk. 5 ekvipasjer er overført til 
prøvesesongen i 2020. 

Knut Thoresen 

 

Bandhundkontakt: 

Kari Kihle har vært bandhundkontakt i 2019. Hun er nå ferdig utdannet bandhund dommer. Frode 
Vestgarden og Kari Kihle har dømt jaktprøver for Telemark, Hordaland og Follo og Østfold i 2019. 
I NM Bandhund 2019 i Trysil var VEHK representert ved NJ(B)CH NUCH Jegerlivets Alma som 
tok 2.plassen, eier og fører Kari S. Kihle. Frode Vestgarden stilte som dommer for VEHK. 

Kari S. Kihle 

 

Nye championat 2019: 

Lars Erik Vallesether ON Birk   NO35183/18  NJ(L)CH 
Hans Petter Lunde Sörombäckens Mogren SE25666/2016 NJ(L)CH 
Even Grindvollen Jamtvollens Nitro  NO473187/15  SJ(L)CH 
Kari S. Kihle  Jegerlivets Alma  NO41672/17  NUCH 
 
 
UTSTILLINGSUTVALGET. 
Utvalget har bestått av: Jørgen Rønneberg, Bernt E. Eliassen, Magne Roar Nordhus, Asmund 
Herland, Terje Skilbred. 

Vestfold Elghundklubb har arrangert to utstillinger i 2019. Vinterutstillingen ble arrangert 3.mars på 
Komnes gård. 119 hunder var påmeldt, dommere for dagen var Anne Buvik og Anne Marit Olsen. 
Best In Show ble Lita No50553/17 til Vidar Løge. På utstillingen ble det gitt 2 jaktprøver som 
trekkepremie blandt påmeldte hunder. Dette var siste utstillingen der kritikkene ble håndskrevet på 



papir.I forkant av utstillingen ble det holdt 4 kvelder med ringtrening og sosialisering i Hvittingfoss, 
ansvarlig var Anita Holm. Mellom 10 og 20 møtte opp, og dette er noe hundene har godt av. 

Den andre utstillingen var på Gyldenspissen 11.august. 59 hunder var påmeldt, dommer var Lars 
Hjelmetvedt. Best In Show ble nok en gang Lita No50553/17 til Vidar Løge. Anita Holm hadde 
ringtrening 4 kvelder før utstillingen, og det møtte mellom 10 og 20 hver kveld. Det ble i forkant av 
utstillingen kjøpt inn to pc'er til ringpersonell, til å skrive kritikkskjema. Umiddelbart etter 
dømming ligger kritikken nå i DogWeb. Jeg vil takke alle som har sagt ja til å sitte i 
utstillingskomitéen og som hjelper til på arrangementene. Det er noe logistikk med parkering, 
kiosk, opp- og ned rigging av telt og utstillingsring. Vi er helt avhengig av dere for å få til en 
vellykket arrangement så tusen takk til dere. 

Jørgen Rønneberg. 

 

REGNSKAP OG BUDSJETT. 

 















 
VEDTA KLUBBENS MEDLEMSKONTIGENT. 

Det foreslås fra styret at medlemskontigent forblir uendret kr 335. 

 

SAKSLISTE VEHK. 

SAK 1. «Instruks for valgkomite» til områdeklubbene, mottatt fra NEKF: 

 INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 

 Vedtatt av Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb den 25.02.2020 

  

1. VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går ut 1 
medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende som leder. Ved avstemning har de 3 medlemmene 1 
stemme hver. Leder lede arbeidet i VK. 
 

2. VK skal forespørre sittende styre ift. eventuelt gjenvalg 
 

3. VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, samt 
evner til å ivareta klubbens interesser på en god måte. 
 

4. VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte og være kjent med hvilken 
kompetanse det er behov for og hvordan styrearbeidet fungerer. 
 

5. VK skal i riktig tid sørge for at klubbens medlemmer blir invitert til om å komme med forslag på 
kandidater til verv som skal besettes innen de frister som fremgår av de til enhver tid gjeldende 
lover i Vestfold Elghundklubb. VK kan på eget initiativ fremme forslag på kandidater. 
Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis. 
 

6. Forslag på kandidater må være VK i hende/poststemplet senest 4 uker før Årsmøtedato. Forsalg 
på kandidater skal fremmes skriftlig. 
 

7. Innstillingen fra VK skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes. VK 
skal tilstrebe enstemmig innstilling. Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en kandidat sin 
stemme for at forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK». Mindretallsforslag skal føres opp, 
så fremt forslaget blir opprettholdt. 

8. I innstillingen inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv. Dernest 
inntas forslag som ikke har oppnådd VKs Innstilling. Alle forslag føres opp med forslagstillers 
navn angitt. 

 
9. VK skal i riktig tid forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv som det 

etter Vestfold Elghundklubb sine lover tilligger Årsmøtet å velge. 
 

10. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet. 
 

11. VK skal fremme forslag til godtgjørelse/honorar for styret. 
 

 STYRETS INNSTILLING: Styret er enstemmig for å vedta denne instruksen. 

 

SAK 2. Championat skjold til medlemmer av Vestfold Elghund Klubb. 



 Styret i Vestfold Elghund Klubb foreslår at klubben dekker utgifter til championat skjold til 
 sine medlemmer. 

 STYRETS INNSTILLING: Styret er enstemmig for dette forslaget. 

 

SAK 3. Jakt championat regler for løshund, fjerne 2 dagers jaktprøve under championat reglene 
  for løshund. I dagens regelverk er det følgende krav: «Tre ganger 1. premie på 
 løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til 
 NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve.» Vi ønsker å endre kravet til fire 1 dags prøver. 
 Det er forslag at Vestfold Elghund Klubb fremmer sak på RS. 

            Argumenter: 

a) Forskning gjort av FoU viser at de 3 første prøvene hunden har gjennomført har best resultat på å 
måle arvbarheten på de forskjellige momentene. 

b) For å imøtekomme det nordiske samarbeide er det best å ha mest mulig like regler i Norge, 
Sverige og Finland. 

c) 2 dages prøve gir ikke noen avlsmessig fremgang, det er for mange miljøfaktorer som spiller inn. 
Dette er blant annet kondisjon på hund, vær, vind, føre, sted, tid og elgtetthet. 

d) 2 dagers prøve er kostbart, ca 2500 kr. 

e) Unødvendig bruk av dommerkapasitet på 2 dagers prøve. Ved å fjerne 2 dagers prøva og endre 
kravet til fire 1 dags prøver for å utløse ett jaktchampionat, så frigjør man dommerkapasitet til å få 
ut flere hunder på prøve. 

f) Bredde i kull og populasjon er viktigere enn å skape enkeltstjerner i en kombinasjon. 

g) Man eliminerer vekk yngre folk, som ikke har mulighet til å ta 2 fridager for å gjennomføre 2 
dagers prøve, ønsker vi det? 

h) Finnes det dokumentasjon på at 2 dagersprøva har noen form for verdi? 

i) Vi må evne å kunne fornye oss og ta til oss det som finnes av data og forskning på dette området. 

 

STYRETS INNSTILLING: Det er flertall i styret for å fremme dette forslaget. 

  

SAK 4. Nye uttaksregler til NM. 

Forslag fra Aust-Agder elghundklubb til RS. 
 
1. RS ber Forbundsstyret annullere vedtak som er gjort i 2019 vedrørende uttaksregler for 
NM. Således vil uttaksregler vedtatt 8/12-2016 gjelde for uttak til NM 2020. 
 
2. FS ber sine Jaktprøvkomiteer (løs og band) om å foreta en vurdering av regelverket! 
Vurderingen må inkludere høringer hos områdeklubber og forbundets avlsutvalg. 
 
3. På bakgrunn av vurderingen skal jaktprøvekomiteene foreslå eventuelle endringer, og FS 
skal gjøre vedtak i saken før jul 2020, slik at disse kan ligge til grunn for uttak til NM 
Bandhund 2021. 
 



Bakgrunn: Det har blitt praktisert at FS har evaluert og endret uttaksreglene for uttak til NM. 
Siden det er NEKF som er formell arrangør av NM, så kan det også være logisk at dette 
tilligger FS med underutvalg. 
FS vedtok nye uttaksregler høsten 2019, med et oppfølgingsvedtak før jul, der 
Områdeklubbene presenteres 2 alternativer for uttak, enten det som var vedtatt tidlige 
samme høst, eller et nytt alternativ. 
Vedtaket som ble fattet tidlig høsten-19 påla områdeklubbene store arrangementer, og dette 
er i tillegg ikke gjennomførbart i mange klubber. 
Når det så kom et oppfølgings vedtak før jul, så skapte dette ny forvirring og også grunnlag 
for feiltolkning. 
Disse vedtakene virker forhastet og er ikke forankret. Med dette som bakgrunn fremmes 
denne saken for RS 2020. 

 

 STYRETS INNSTILLING: styret er enstemmig for å støtte dette forslaget. 

 

 

 

 

 

SAK 5. RS sak: Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) 

  

 

 

 

 

 

  



 

RS sak: 

Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund) 

 

Forbundsstyret fremmer forslag om utsettelse på behandling av revidering av 

jaktprøveregler for både løshund og bandhund til RS 2021. 

 

Begrunnelse: 

Vedtak sak 11.14.16: 

RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske 

samarbeidet. 

Følgende presiseringer skal ligge til grunn: 

•  Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG) og 

Norsk Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et 

nasjonalt raseansvar innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre 

utviklingen av NEG og NES. 

•  Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og 

særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig nordisk 

avlsdatabase. 

•  Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig. Forbundsstyret skal sørge for at det 

faktiske og juridisk eierskapet til alle norske hundedata blir liggende i NEKF/NKK. 

 

Forbundsstyret har kommunisert dette på regionale samlinger, samt hele presentasjonen 

er tilsendt alle områdeklubber i etterkant av samlingene. Finland og Sverige har samme 

tidsaspekt for sine revideringer, noe som også er et ønsket mål i det nordiske samarbeidet. 

 

 

 

 

 

 



 

Tidsplan: 

 

 

Hovedmål i arbeidet mot nye prøveregler: 
 
• Involvere avlsutvalgene 

• Involvere områdeklubbene 

• Involvere Sverige og Finland under prosessen (Løshund) 

• Involvere svenskene (Bandhund) 

• Hva skal en oppnå avlsmessig med en potensiell endring eller hva skal endringen føre til 

• Hva skal registreres og hvor skal informasjonen finnes (jf.registreringsprogram)  

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Med bakgrunn av tidligere RS vedtak, og kommunisert forslag til tidsplan og hovedmål, 
utsettes behandlingen av jaktprøvereglene for løshund og bandhund til RS 2021, dette 
medfører at dagens regelverk videreføres i ett år i NKK. 
 



VALG VESTFOLD ELGHUND KLUBB 

Valgkomitéens forslag til årsmøtet 2020 

Styret Navn På valg Innstilling Periode   
Leder Kai Ingebretsen 2020 Jan Bøhle 1 år   ny 
Nestleder Ole Brekke Waale 2020 Gjenvalg 2 år   gjenvalg 

Kasserer Eivind Lindseth 2021 Ikke på valg 2 år   
ikke på 
valg 

Sekretær Kari Skjauff Kihle 2020 Tarjei Skjørdal 2 år   
Varamedlem Jon Nomme 2020 Gjenvalg 2 år   
Leder jaktprøveutval-
get Even Grindvollen 2021 Øystein Allum 1 år   
Leder utstillingsutval-
get Jørgen Rønneberg 2020 Gjenvalg 2 år   
            
Jaktprøveutvalget           
Leder Even Grindvollen 2021 Øystein Allum 1 år   
Medlem Øystein Allum 2020 Even Grindvollen 2 år   
  Hans Petter Lunde 2020 Gjenvalg 2 år   
  Thor Hauane 2021 Ikke på valg 2 år   
  Ole Røsholt 2021 Ikke på valg 2 år   
  Steinar Jovall 2020 Gjenvalg 2 år   
  Kjartan Sjulstad 2021 Ikke på valg 2 år   
  Jan Bøhle 2020 Anders Auen 2 år   
Utstillingsutvalget           
Leder Jørgen Rønneberg 2020 Gjenvalg 2 år   
Medlem Bernt E. Eliassen 2020 Gjenvalg 2 år   
  Asmund Herland 2021 Ikke på valg 2 år   
  Terje Skilbred 2021 Ikke på valg 2 år   

  Magne Roar Nord-
hus 2021 Ikke på valg 2 år   

            
Revisor           
  Nils Erland Aasnæs 2020 Ole Bogstad 1 år   
  Kjell Thorsen 2020 Gjenvalg 1 år   
            
Valgkomite           

Leder Rune Asmyhr 2020 Velges på års-
møte 3 år   

  Helge Nordby 2021 Ikke på valg 3 år   
  Alexander Hansen 2022 Ikke på valg 3 år   

 

Valg av delegater til RS Møte 2020 (Norske elghundklubbers forbunds). 

 

 



 

 

Valgkomitéens forslag er at honorarer/godtgjørelse til styrets medlemmer forblir uendret:      

Leder    3000 kr 

Nestleder   2000 kr 

Sekretær   2000 kr 

Kasserer   2000 kr 

Varamedlem   2000 kr 

Jaktprøveutvalget  2000 kr 

Utstillingsutvalget  2000 kr 

Totalt    15000 kr    

  

VALG NORSKE ELGHUND KLUBBERS  FORBUND RS 2020. 

Forbundsstyret (Leder) 1 år.    Jostein Dahle  Tar gjenvalg       

Forbundsstyret (Medl.) 2 år.    Jan Lien         Tar gjenvalg     

Forbundsstyret (Medl.) 2 år.    Bente Rønningen     Tar ikke gjenvalg       

Forbundsstyret (1. vara.) 1 år.   Esten Vingelen        Tar ikke gjenvalg    

Forbundsstyret (2 vara.) 1 år.   Endre Stakkerud       Tar gjenvalg     

Lov og Kontrollkomiteen (Medl.) 3 år.  John Tomas Homme   Tar gjenvalg       

Lov og Kontrollkomiteen (Leder) 1 år.  John Tomas Homme Tar gjenvalg                          

Lov og Kontrollkomiteen (vara.) 1 år.  Jan Arne Berdal    Tar gjenvalg                          

Valgkomiteen 3 år.     Kjell Kruke              Kan ikke gjenvelges       

Valgkomiteen. 1 år (varam.)    Anita Lie         Tar gjenvalg                          

Revisor 1 år.      Carsten Bakke      Tar gjenvalg                         

Revisor 1 år.      Jon Strand         Tar gjenvalg                                              

RS-Ordfører 1 år.     Ivar Horrigmo     Tar gjenvalg                           

Rs- Viseordfører 1 år.    Frank Christiansen   Tar gjenvalg 

 

 


