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Styret spanderer mat og 1 drikke på alle som ønsker å delta 
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Årsmøte 

Årsmøte avholdes på Bjørnen lørdag 19. februar kl. 1800 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 
3. Valg av protokollfører 
4. Valg av tellekorps 
5. Valg av to til å undertegne protokollen 
6. Valg av årsmøtedirigent 
7. Styrets årsberetning 
8. Styrets årsregnskap med revisors rapport 
9. Innkomne saker 

a. Styrets forslag til budsjett for 2009 
b. Sak fra styret; Oppheving av forbud mot benkeforslag 
c. Sak fra jaktprøvekomiteen; Vandrepokaler 
d. Sak fra Geir Håkensen; Nedtrapping av lotteriet 
e. Årsmelding for jaktprøvekomiteen 
f. Årsmelding for utstillingskomiteen 
g. Årsmelding for dressurkomiteen 
h. Saker til RS 

10. Valg 
 

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Nystuen (leder), Arve Engen og Ole Petter Ødegård. 
 
Valg av leder  Olaf Sæthre  velges for 1 år 
Valg av nestleder Knut Schjørlien ikke på valg 
Valg av styremedlem Finn Sigbjørn Solli velges for 2 år 
Valg av styremedlem Jørn Sand  ikke på valg 
Valg av styremedlem Svein Grønvold ikke på valg 
 
Valg av varamedlem Trygve Brenden velges for 2 år 
Valg av varamedlem Kjell Engevold velges for 1 år 
 
Revisorer  Johan Wien og Finn Øksne velges for 1 år. 

Utsendinger til RS velges av styret. 
Nytt medlem i valgkomiteen  Sigmund Sørum velges for 3 år. 
Bjørn Nystuen går ut av valgkomiteen. 
 
Alle er forespurt og har sagt seg villige. 
 
Vestsida, 13/1-2010 
 

Bjørn Nystuen Arve Engen Ole Petter Ødegård 
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Årsberetning for 2010 
Klubbens styre har bestått av: 

Leder:   Olaf Sæthre 
Nestleder:   Knut Schjørlien 
Sekretær:   Bjarne Karlsen 
Styremedlemmer:  Jørn Sand 
                                    Svein Grønvold 
Varamedlemmer:  Trygve Brenden 

Kjell Engevold 

Erik Aaberg er klubbens webredaktør og regnskapsfører nå som tidligere år. Han er også redaktør 
for vår klubbavis Elghundnytt. 

Årsmøtet ble holdt på Vestvang 13.februar 2010. 

Vestoppland Elghundklubb hadde pr. 31.12.2010, 217 medlemmer. Vi har da en liten nedgang fra 
forrige år med 3 medlemmer færre. Dette er vel noe som man må regne med at medlemstallet 
svinger litt opp og ned. Vi kan alle bidra til å få med nye medlemmer. 

Styret har hatt 3 styremøter og 2 dugnadsmøter. Vi var også representert med ”stand” under 
Elgfestivalen på Dokka. Vi skal prøve å få gjort litt mer ut av dette i 2011.  

Elghundnytt har kommet med 3 utgaver i løpet av året. Bladet er nyttig for å kunne spre nyheter til 
medlemmene, samtidig kunne medlemmene bruke bladet litt mer flittig til å komme med sine 
tanker. Dette er noe som det kommende styret bør se på. 

Vi har jo fortsatt vår hjemmeside oppe å gå. Noen er flinke til å bruke denne, men i vår dataverden 
burde flere benytte anledning til annonsering osv. 

Årets lotteri har blitt omtalt i Elghundnytt før jul. De fleste er enig at denne form for inntjening er 
grei. Styret har lagt opp til at det skal selges enda flere lodd i inneværende år. Vi ser for oss 
muligheten til å kunne selge en del under elgfestivalen på Dokka. Vil få takke for innsatsen fra dere 
medlemmer når det gjelder loddsalget. 

Utstillingen gikk smertefritt også i 2010. All honnør til formann i komiteen og hans stab. Mange 
klubber sliter med å få nok deltagelse, mens vi har hatt en jamn og god deltagelse i de siste åra. 

Jaktprøvekomiteen har gjennomført de tradisjonelle prøvene også i år. 

Det har vært bra deltagelse på de forskjellige prøvene. Vi har etterlyst flere dommere og noen har vi 
på gang, men behovet for flere er stadig til stede. 

Styret vil til slutt takke alle som har bidratt med sin innsats i 2010. 

 
Styret 
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Regnskap 

Balanseregnskap pr. 31.12.2010 

 1.1.2010 31.12.2010 
Budsjettkonto, 2050.09.92000 33850,98 42590,98 
Høyrentekonto, 2050.55.66050 111560,98 124842,58 
Bankkonto jaktprøvekomiteen  45042,18 56863,26 
Bankkonto utstillingskomiteen 30276,15 11012,92 
Kasse utstillingskomiteen 0,00 1425,00 

Foreningskonto DnbNOR 2773,67 17,17 

Kundefordringer 400,00 1600,00 

Sum 223903,96 238351,91 
Kortsiktig gjeld -3236,00 -29551,10 
NKK -7950,00 -4650,00 
Egenkapital 212717,96 204150,81 
Underskudd 8567,15  
Sum 204150,81 204150,81 

 
Driftsregnskap pr. 31.12.2010 

 Inntekter Kostnader Resultat Resultat-09 
Medlemskontingent  32175,00 0,00 32175,00 32625,00 
Elghunden 0,00 23212,00 -23212,00 -17748,00 

Lotteri 38601,00 16535,00 22066,00 22589,08 
Jaktprøvekomiteen 34200,00 33009,60 1190,40 11120,50 
Utstillingskomiteen 43385,00 31407,00 11978,00 24105,00 
Dressurkomiteen 6300,00 1800,00 4500,00 3250,00 
Porto, kopiering, annonser 0,00 6647,00 -6647,00 -4616,00 

Kontorleie, kontorrekv., EDB 0,00 18246,25 -18246,25 -17647,25 

Kjøregodtgj./honorarer tillitsv 0,00 11072,50 -11072,50 -16585,00 

Elghundnytt 0,00 7050,00 -7050,00 -4987,50 

Møter, kurs 5570,00 24519,00 -18949,00 -8883,40 
Diverse utgifter 0,00 125,54 -125,54 -305,00 
Momsrefusjon 3272,08 0,00 3272,08 0,00 
Renteinntekter 1553,66 0,00 1553,66 2477,79 
Delsum 165056,74 173623,89 -8567,15 25395,22 
     
Underskudd 2010 8567,15    
Sum 173623,89 173623,89   

 
Fluberg, 21/1-2011 
 

 
Erik Aaberg 
 - kasserer - 
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Revisjonsrapport 
 
Regnskapet er ført av Erik Aaberg. 
 
Undertegnede har kontrollert bankutskrifter, stikkprøver av bilagene og kontrollert sammendrag av 
driftsregnskap og balanse mot spesifisert regnskap. 
 
Vi anbefaler at det fremlagte regnskap godkjennes. 
 
Revisjon gjennomført 23/1-2011 
 

 
Finn Øksne Johan Wien 

 

Budsjett 

Styrets forslag til budsjett for 2011 

 Inntekter Kostnader 
Medlemskontingent  33500  

Elghunden 0 24000 

Lotteri 48000 22000 
Jaktprøvekomiteen 34100 22700 

Utstillingskomiteen 34600 26600 

Dressurkomiteen 6000 2000 

Porto, kopiering, annonser 0 5000 

Kontorleie, kontorrekv., EDB 0 20000 

Kjøregodtgj./honorarer tillitsv 0 12000 
Elghundnytt 0 8000 

Møter, kurs 0 14900 

Momsrefusjon 3000 0 
Diverse utgifter 0 2000 

Sum 159200 159200 
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Årsberetning Jaktprøvekomiteen 
Komiteen har bestått av Agnar Elton, Tor Magne Furusethagen, Henning Ringen, Børre Mathias 
Lilleengen og leder Olav Jørstad.  Det er avholdt 3 komitémøter og 2 dommermøter i perioden. 

Årets prøver 

Fersk- og elgspor prøver startet det 18 hunder. 
Blodsporprøve startet det 8 hunder. 
Separat løshundprøve startet det 25 hunder. 
1 dags samlet løshundprøve startet det 3 hunder. 
2 dags samlet løshundprøve startet det 5 hunder. 

Klubbmester og Beste hund ble Jämthunden FIX regnr 14808/08 eier Tor Magne Furusethagen med 
92,5 poeng. 

Yngste hund med 1 premie ble Karelsk Bjørnhund Klefmarkens Njord regnr s29595/2009 eier 
Bjørn Håvel Lønnum med 86,5 poeng. 

Resultater fra samleprøva er å se i Elghundnytt nr 3 2010. 

2 hunder har greid Norsk Jaktchampionat Løshund som er Chakko eier Kenneth Holte. Den andre er 
Tøff eier Tor Arne Mathisen, begge jämthunder. 

Komiteen takker alle som har bidratt til at alle prøver har blitt gjennomført. 

Pokaler 

Styret har etter samråd med jaktprøvekomiteen valgt å avvikle alle vandrepokaler ved jaktprøver da 
det er lite hensiktmessig å fortsette med dette. 

Alle pokaler som er i klubben vil bli plassert på Osbakken Kafé på Skumsjøen. 
 
Raufoss 9/1-2011 

Olav Jørstad, leder jaktprøvekomiteen. 

Regnskap 2010 

 INNTEKTER KOSTNADER 
Fersksporprøver 5400,00  
Blodsporprøver 3200,00  
1 dags prøver 2100,00  
2 dagers prøver 6000,00  
Separatprøver 17500,00  
Porto 0 554,10 
Servering mm 0 2340,00 
Aktivitetsavgift 0 2173,00 
Dommerutgifter 0 8000,00 
Skjemaer 0 217,50 
Premier mm 0 7332,00 
Diverse 0 11393,00 
Overskudd 0 2190,40 
SUM 34200, 00 34200, 00 
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Budsjett 2011 

 INNTEKTER 

Fersksporprøver 20 stk à kr 300,- 6000,00  
Elgsporprøver 1 stk à kr 400,- 400,00  
Blodsporprøver 7 stk à kr 400,- 2800,00  
1 dags samlet 2 stk à kr 700,- 1400,00  
2 dagers samlet 5 stk à kr 1200,- 6000,00  
Separatprøver 25 stk à kr 700,- 17500,00  
Sum inntekter  34100,00  

UTGIFTER 

Aktivitetsavg   2500,00 
Dommerhonorarer sporp   3200,00 
Dommerhonorarer, løsh.pr   5000,00 
Premier   10000,00 
Hus og mat, samleprøver   3000,00 
Møter   2000,00 
Diverse utgifter   2000,00 
Sum utgifter   27700,00 

Resultat 2011   6400,00 
 

Vi trenger flere dommere 

Interessen for å gå løshundprøver i klubbens område er stigende. Jaktprøvekomiteen oppfordrer 
derfor styret til å se etter egnede kandidater som er villige til å utdanne seg til løshunddommer. 

I ”Jaktprøveregler for elghunder – løshund” punkt 10 står ”utdanningsregler for jaktprøvedommere 
– løshund”. Her står det bl.a.: Kandidaten må ha god erfaring med jaktformen, det skal legges stor 
vekt på kandidatens personlige egenskaper, det skal legges vekt på vurderingsevne, pålitelighet og 
skriftlig og muntlig framstilling. Dessuten må aktuelle kandidater selv ha trent og ført hund til 
premie på jaktprøve og ha ført hund til bestått sporprøve.  
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Dressurkomiteen 

Årsmelding 2010 for komiteen med ansvar for dressur med elektrisk halsbånd. 

Komiteen har bestått av Olav Jørstad, Børre M. Lilleengen og Ole Randen (leder), de to sistnevnte 
er autoriserte instruktører, og har stort sett delt klubbens aktivitetsområde mellom seg.  

Komiteen har arrangert til sammen 9 kurskvelder, og i alt 37 hunder er dressert, av disse var 26 av 
elghundrasene og 4 harehunder og 7 fuglehunder. Det ble utstedt 34 saureinbevis. 3 hunder fikk 
ikke bevis. Kursene ble bekjentgjort gjennom Elghundnytt. 

Fordelingen på instruktørene ser slik ut: 

Lilleengen arr. 4 kvelder med til sammen 19 hunder,  av disse var 2 hunder 1.gang for ikkemedlem,  
10 hunder 1. gang for medlemmer, 6 hunder re-test for ikkemedlemmer og 1 hunder til re-test for 
medlemmer. 

Randen arr. 5 kvelder med til sammen 18 hunder, h.a. 2 til re-test for ikkemedlemmer samt 8 til 
1.gangs- og 8 til re-test for  medlemmer. 

Komiteen ser det som svært viktig at alle tester hundene sine før det er muligheter for at de kan 
komme i kontakt med sau på andre måter. En elghund som har fått blodsmak fra sau er 
vanskeligere å få saureine. Hunder med stor jaktlyst bør dresseres hvert år. Jakthundene får generelt 
alt for mye skyld for de sau/hund konfliktene som oppstår, til tross for at vi som oftest ser at det er 
kose-/selskapshundene som boltrer seg løs med familien på tur som er de virkelig problemhundene. 
Vi oppfordrer derfor medlemmene i klubben til å «tipse» venner og bekjente med slike hunder om 
at i Vestoppland Elghundklubb kan de få dressert hundene sine svært rimelig.   

Et stadig tilbakevendene problem er at særlig elghundfolket utsetter dressuren slik at det blir 
tidsnød i forhold til jakta og spesielt m.h.t. eventuell trening. Det er en stor fordel at dere tar 
kontakt med instruktørene i god tid for å avtale tid og sted. 

Vi vil oppfordre medlemmene til å benytte klubbens autoriserte instruktører,som har vært på 
oppdateringskurs for instruktører på Bjørnen den 22. april 2009, da de har svært god kjennskap til 
elghundrasene våre. 

REGNSKAP 

Førstegangs test ikkemedlemmer    2 stk à kr 300,- 600 
Førstegangs test medlemmer   18 stk à kr 200,- 3600 
Re-test  ikkemedlemmer 8 stk à kr 150,- 1200 
Re-test medlemmer                 9 stk à kr 100,- 900 
Sum inntekter  6300 
Instruktør 9 kvelder à kr 200,- 1800 
Overskudd  4500 
 
Vi har på lager 2 stk. el. halsbånd til en samlet verdi på ca. kr. 3.600,-  og 14 stk. bevis à kr. 6,-. 

Aktivitetsplan 

Komiteen tar sikte på å starte aktiviteten midt i juli, og de to instruktørene vil dele klubbens område 
mellom seg som tidligere.  

Vi vil bekjentgjøre aktiviteten i Elghundnytt no. 2 som kommer ut først på sommeren. 
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Priser 

Medlemmer: 
  Første gangs test: kr 200,00 
  Re-test:   kr 100,00 

Ikke medlemmer: 
  Første gangs test: kr 300,00 
  Re-test:  kr 150,00 
 
Godtgjørelse til instruktør: kr 200,- pr kveld. 

BUDSJETT 

Førstegangs test ikkemedlemmer    5 hunder à kr 300,- 1500 
Førstegangs test medlemmer   10 hunder à kr 200,- 2000 
Re-test  ikkemedlemmer 10 hunder à kr 150,- 1500 
Re-test medlemmer                 10 hunder à kr 100,- 1000 
Sum inntekter  6000 
Instruktør 10 kvelder à kr 200,- 2000 
Sum utgifter  2000 
Resultat  4000 
 
Aust-Torpa, 3/12-10 
 
Ole Randen 

 



10 

Årsmelding for utstillingskomiteen  
Vestoppland Elghundklubbs utstilling ble avholdt på Felleskjøpet, Lena 14.mars. 

Det var påmeldt 96 hunder, derav 11 Jämthunder, 3 Karelsk bjørnehund, 66 Norsk elghund grå, og 5 
Svarthunder og 1 Østsibirsk Laika  

Arild Berget dømte NEG tisper, jämthunder,  Karelsk bjørnehund, Østsibirsk Laika og svarthunder. 

Per Halmrast dømte NEG hanner.  

Beste hund totalt ble arrangør klubbens egne Jämthunden Pelle Heat. Eier Arild Nybakke, Kolbu. Vi 
gratulerer. 

Beste gråhund ble Kato. Eier Roald Nordmo, Mosjøen 

Beste Karelske Bjørnehund ble Vit Mossens Kakksi, eier Hans Jakob, Lønnum,Rogne 

Øvrige oppnådde ikke tilstrekkelig resultat for å bli rangert.  

Utstillingskomiteen har bestått av: 

Leder/reklame/påmelding: Henning Ringen. Plassansvarlig: Anton Hveem, Kjøkken: Ole Petter Ødegård m/ 
frue, Sekretariat: Annika Ringen  Premier:  Bjarne Karlsen, Skilting: Roar Ringen.  

I tillegg hadde vi med to skrivere: Roar Ringen og Trygve Brenden, Bjørn Andersgård ordnet med høytalere 
og Svein Molstad solgte program 

Vestoppland Elghundklubb vil og takke Felleskjøpet for det meget gode samarbeidet. Vi takker og utstillere, 
dommere ringsekretærer og egne medlemmer for innsatsen, slik at utstillingen ble gjennomført på en 
utmerket måte i det flotte vårværet. 

Utstillingsleder 

Henning Ringen 

Regnskap 2010 
 INNTEKTER KOSTNADER 
Påmeldingsavgift 28650,00  
Kafésalg 3665,00  
Katalogreklame 6900,00  
Diverse inntekter 4170,00  
Dommerutgifter   5920,00 
Porto mm  425,00 
Kontorrekv., kopi  1600,00 
Utg. kafé/kiosk  2709,00 
Premier  12546,00 
Aktivitetsavgift  2397,00 
Diverse utgifter  5810,00 
Overskudd  11978,00 
SUM 43385,00 43385,00 
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Budsjett - Utstilling 2011 

 Inntekter Utgifter 

85 hunder á kr 300 25500  

5 valper á kr 150 750  

Kiosksalg, netto 1350  

katalogsalg, reklame 7000  
   

Dommere, ringsekretærer  8000 

Annonser og porto  4000 

Aktivitetsavgift  2600 

Trykking av katalog, diverse  5000 

Premier  7000 

Sum 34600 26600 

Resultat  8000 

 
 

Utstillinga 2011 

Vestoppland Elghundklubb ønsker velkommen til utstilling 27. mars 2011 ved Felleskjøpet Lena 
 
Dommere: Rolf Frostad NEG hanner/valper 
                  Bjørn Bjerketvedt NEG tisper/ øvrige raser 
 
Påmelding:  Påmeldingsskjema sendes til:  
                        Henning Ringen, Brenngutua 16, 2847 Kolbu 

Tlf 412 56 205  
e-post heringen@bbnett.no 

 
                        Påmeldingsavgift kr 300.- til konto 2050 04 32854  
                        Valper kr 150.- NB! Merk giro med navn og reg nr. 
  Utstillingen starter kl. 10.00 
 
Påmeldingsfrist 13. mars. Forbehold om dommerendringer 
 



12 

Innkomne saker 

Sak fra styret; Oppheving av forbud mot benkeforslag 

Viser til sak 9.3 fra Årsmøtet 7.2.1999; ”Benkeforslag ved valg på årsmøtet ikke tillatt. Enstemmig 

vedtatt.” 

Styret ønsker å oppheve vedtak om forbud mot benkeforslag. 

Dette begrunnes med at i gitte situasjoner er det helt nødvendig å kunne komme med nye navn f.eks 
ved et valg av representanter til RS. 

Man kan da unngå å måtte holde ekstraordinært årsmøte. 

Sak fra jaktprøvekomiteen; Vandrepokaler 

Da det er bestemt at alle vandrepokaler som klubben har er avviklet (se årets årsmelding fra 
jaktprøvekomiteen), bør punktene som omhandler vandrepokaler i arbeidsinstruksen for 
jaktprøvekomiteen strykes. 

Olav Jørstad 

Sak fra Geir Håkensen; Nedtrapping av lotteriet 

Foreslår at loddsalget trappes ned (annet hvert år) og prøve på sponsorinntekter, der grendekontakt 
besøker forskjellige bedrifter i nærområde mot at disse for logoen sin i Elghundnytt og på 
utstillinger. Beløpet bør ligge på fra 500-1000 kroner 

Mvh Geir Håkensen 

Styrets vurdering 

Styret stiller seg ikke bak dette forslaget. Vi kan ikke pålegge grendekontaktene slike jobber. Styret 
viser for øvrig til regnskap og budsjett som viser at lotteriet er nødvendig. 
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Saker til RS-2010 
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Styrets forslag til innstilling på saker til RS 2010 

Styret tar endringene i § 6 om medlemsplikter til etterretning (og legger dette inn i årshjulet). 
Endringene i § 10 tas også til etterretning. Styret har ingen innvendinger mot medlemskontingenten 
for 2012, og syns forslaget vedrørende organisering av avlsrådet virker fornuftig.  
 


