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Pris for mat 100 kroner betales til kasserer før middagen 
serveres. Velkommen! 
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Årsmøte 

Årsmøte avholdes på Bjørnen fredag 12. 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. Endrede priser for jaktprøver 
b. Styrets forslag til budsjett 
c. Årsmelding for jaktprøvekomiteen 
d. Årsmelding for utstillingskomiteen 
e. Årsmelding for dressurkomiteen 
f. Saker til RS 

10. Valg 
 

Innstilling fra valgkomiteen 

Følgende personer er på valg. 

Leder   Bente Rønningen Gjenvalg 
Nestleder  Rune Nybakke Gjenvalg 
Styremedlem  Hans Martin Tronrud Gjenvalg 
Styremedlem  Nils Asgeir Jøranlid Utgår Nytt medlem Nils Ingar Bakken 
Varamedlem  Nils Ingar Bakken Utgår Nytt medlem Tore Nordby 
Varamedlem  Simen Taraldstad Gjenvalg 
Revisorer  Johan Wien  Gjenvalg 

Finn Øksne  Gjenvalg 

Valgkomite. 

Trygve Nybakke På valg  Nytt medlem: Tore Jutulrud 
Morten Skoglund    
Bjørn Nystuen 

Alle her er kontaktet og alle har sagt seg villige. 
 
MVH 
Leder i valgkomiteen 
Trygve Nybakke 
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Årsberetning for 2015 
Styre i Vestoppland elghundklubb har bestått av: 
Leder:   Bente Rønningen 
Nestleder:  Rune Nybakke 
Sekretær:  Per Egge 
Styremedlemmer: Nils Asgeir Jøranli 
   Hans Martin Tronrud 
Varamedlemmer: Nils Ingar Bakken 
   Simen Taraldstad 

 
Erik Aaberg er regnskapsfører og webredaktør. Styret vil takke Erik for jobben.  

Årsmøtet ble holdt på Bjørnen 6/3-2015. Vestoppland Elghundklubb har pr. dags dato  220 
medlemmer.  

Styret har 2 styremøter, vi har mange aktivitet, men satser på en økning i neste prøvesessong.   

Vestoppland elghundklubb ble 17. september invitert til Etnedal v/Kari-Elin Saglien 
Miljøkonsulent Etnedal kommune på deres jegerkveld. Per Egge og Ole Randen dro dit. Tema 
var utdanning ettersøk og blodspor.  

Det ble avholdt et dommersamling på Dokka 14. august. Dette for å gå igjennom 
løshundregler + info om nytt prøveprogram og gjennomgang av skogskort. 

Emil Nystuen med Tåle og dommer Bjørn Nystuen var deltakere på Ungdoms NM i Lieren i 
høst. Gratulere med flott 6. plass.  

Vi hadde dommermøte 19. januar hvor 29. separatprøver var gått og dømt. Alle dommere er 
nå inn i NPP (Nordisk jaktprøveprogram). Vi er så heldige å få inn noen søknader i 2015 på 
personer som ønsker å dømme spor og løshund prøver. Roger Åsheim og Torbjørn 
Sandsengen. De starter på sin utdannelse våren 2016. Bente Rønningen er tatt opp å har startet 
på eksteriør utdannelse på Norsk Elghund Grå våren 2015. Vi vil presentere oss i neste nr av 
Elghundnytt. 

Konferanse – løshund regler 6. juni på Gardermoen. 

Fra Vestoppland Elghundklubb møtte: Leder i Vestoppland elghundklubb Bente Rønningen 
og leder jakthund komitéen Vestoppland elghundklubb Per Egge. Referat fra møtet er 
dessverre ikke utsendt fra forbundsstyret. Vi referer om dette på vårt årsmøte. 

AVLSKONFERANSE 23.5.2015 Norske Elghundklubbers Forbund  

På konferansen møtte Bente Rønningen, Per Egge, Henning Ringe og Børre Mathias Lilleengen. 

Avlskonferansen var åpen for alle medlemmer i Norske Elghundklubbers Forbund, spesielt oppdretter, 
eksteriør- og jaktprøvedommere. 

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, Jessheim  

09:30: Oppmøte, registrering.  

10:00: Start av konferanse, felles alle raser:  

- Velkommen fra NEKF. (Haugen)  

- NKK, HD og helse på våre hunder. (Indrebø)  

- Eksteriør / anatomi på elghundene. (Campbell)  

- Arvbarheter på hund. (Wetten)  



4 

 

12:00: Lunsj  

13:00: Deling på/etter raser:  

- RAS dokument  

- Status for rasen  

- Eksteriøret for rasen  

- Gruppearbeid  

- Gjennomgang av svar  

- Åpen debatt om rasen  

Referat og konklusjoner fra møtet ligger ute på Norske elghundklubbers forbund. 
www.elghundforbundet.n
o 

Det har vært organisert 
ringtrening på Odnes 
våren og høsten 2015. 
Dette er en aktivitet for 
alle medlemmer med 
hund som ønsker litt 
miljø/ring trening. Vi 
satser på å starte opp 
igjen til våren 2016. Vi 
sender da i forkant ut en 
epost med informasjon 
om hvor og når til alle 
medlemmer. Her bilde fra 
en pause i treningen. 

Elghundnytt har kommet 
ut tre ganger. Dette er 
klubbens viktigste dokument for å få informasjon ut til alle medlemmene. Vi ønsker stoff til 
Elghundnytt fra dere medlemmer. Sendt en epost til erik@vehk.org med historier, bilder, osv.  

Jaktprøve, utstilling og dressur har sine egne referater. Styret vil få takke for en flott utført 
jobb. I tillegg vil vi få takke alle som har bidratt og lagt ned et stort antall timer.  

Styret har vært på møter vedr. div saker som NEKF (Norske elghundklubbers forbund) i 
2015.  

På Representantskapsmøte i Norske elghundklubbers forbund 9. mai 2015 møtte Per Egge, 
Henning Ringen og Rune Nybakke. 

Lederen vil gi en orientering til Vestoppland klubb på årsmøtet den 12. februar vedr. 
disse sakene 

LEDERMØTE NEKF 23. januar  

-        Egmontsaken, hva nå? -        Økonomisituasjonen -        Nordisk samarbeid  

Styret 
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Regnskap 

Balanseregnskap pr. 31.12.2015 

 01.01.2015 31.12.2015 
Budsjettkonto, 2050.09.92000 13480,00 20581,56 
Høyrentekonto, 2050.55.66050 112778,84 113720,13 
Bankkonto jaktprøvekomiteen  20815,05 31772,47 
Bankkonto utstillingskomiteen 16298,79 10199,86 
Foreningskonto DnbNOR 0,09 0,00 
Kundefordringer 1000,00 0,00 

Sum 164372,77 176274,02 
Kortsiktig gjeld -1000,00 -12960,00 
Egenkapital 163372,77 163314,02 
Underskudd 2015  58,75 
Sum 163372,77 163372,77 

 
Driftsregnskap pr. 31.12.2015 

 Inntekter Kostnader Resultat Resultat-14 
Medlemskontingent  49685,00  49685,00 32217,00 
Elghunden  23677,50 -23677,50 -23677,50 

Jaktprøvekomiteen 36250,00 31256,60 4993,40 14481,41 
Utstillingskomiteen 47805,00 18924,00 28881,00 27536,55 
Dressurkomiteen 3550,00 1811,00 1739,00 3700,00 
Porto, kopiering, annonser  9601,00 -9601,00 -8981,00 
Kontorleie, kontorrekv., EDB  21522,50 -21522,50 -19566,50 

Kjøregodtgj./honorarer tillitsv  12360,00 -12360,00 -15087,00 
Elghundnytt  6182,00 -6182,00 -6344,00 
Møter, kurs  8225,00 -8225,00 -6506,00 
NM Løshund  15500,00 -15500,00  
Diverse  518,47 434,82 83,65 -236,95 
Momskompensasjon 10644,00  10644,00  
Renteinntekter 983,20  983,20 1536,00 
Delsum 12145,67 149494,42 -58,75 1536 
     
Underskudd 2015 58,75    
Sum 58,75 149494,42   

 
 
Fluberg, 23/1-16 

 
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 24/1-16 
 
 

 
Finn Øksne Johan Wien 

 
 

Styrets forslag til budsjett for 2016 
 
        Inntekter Kostnader 
Medlemskontingent      50000 
Jaktprøvekomiteen      45000  40000 
Utstillingskomiteen      43000  30000 
Dressurkomiteen      6000  2000 
Elghunden         24000 
Porto          9000 
Kontorleie, kontor rekv. EDB      20000 
Kjøregodtgjørelse/honorarer tillitsvalgte     12000 
Elghundnytt         8000 
Møter, kurs       3000  12000 
Div inntekter andre aktiviteter    10000 
Underskudd         _________ 
        157000 157000___ 
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Innkommet forslag til årsmøtet i Vestoppland Elghundklubb 10. 
januar 2016. 

Justering av priser for alle prøver i Vestoppland Elghundklubb. Påmeldingsavgiftene er 
ikke justert siden 2007. Legger samtidig frem forslag om endring av betalingsmåte. 
 

 
 
Betalingsform:  

For sporprøver betales kr. 400,- inn på konto 2050 04 32870 (merkes med prøveform og 
registreringsnr på hunden) og kr. 200,- direkte til dommeren før prøvestart prøvedagen. 

For 1 dags separat/samlet løshund prøver betales kr. 500,- inn på konto 2050 04 32870 
(merkes med prøveform og registeringsnr på hunden) og kr. 500,- direkte til dommeren før 
prøvestart prøvedagen.  

For 2 dagers samlet løshund prøver betales kr. 1000,- inn på konto 2050 04 32870 (merkes 
med prøveform og registeringsnr på hunden) og kr. 500,- direkte til dommerne før prøvestart 
prøvedagen.  

Utstilling: kr. 350,- til konto 2050 04 32854 valper kr. 150,-. Merk giro med hundens navn og 
reg. nr. 

Bente Rønningen Vestoppland Elghund klubb 

Årsmelding fra dressurkomiteen 
Komiteen har bestått av Olav Jørstad, Børre M. Lilleengen,Bjørn Rustestuen og Ole Randen (leder), 
de tre sistnevnte er autoriserte instruktører, og har stort sett delt klubbens aktivitetsområde mellom 
seg.  
Komiteen har arrangert til sammen 7 kurskvelder, og i alt  18 hunder er dressert, av disse var 14 av 
elghundrasene,1 Finsk støver,1Dachs og 2 fuglehunder. Det ble utstedt 13 saureinbevis. Kursene ble 
bekjentgjort gjennom Elghundnytt. 

 

 

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. 
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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, da de har svært god 
kjennskap til elghundrasene våre. 

 

 

REGNSKAP. 
 Førstegangs test ikkemedlemmer    5   stk   à  kr 300,-   Kr 1500,- 
         ”              ”          medlemmer    7   ”     ”   ”     200,-   ”   1400,- 
 Re-test  ikkemedlemmer        1     ”     ”   ”    150,-   ”     150,- 
      ”              medlemmer                  5     ”     ”   ”    100,-   ”     500.- 
 Sum inntekter         Kr 3550,- 

• Instruktør i  7 kvelder à kr 200,-   Kr   1400,- 
 -    Innkjøp bevis 100 stk +porto                                      Kr     411.- 
 Overskudd        Kr 1739,- 
 

Vi har på lager 2 stk. el. halsbånd til en samlet verdi på ca. kr. 6.000,-  og 84 stk. bevis à kr. 6,-. 
Bjørn Rustestuen har eget bånd. 

 

Aktivitetsplan 
Komiteen tar sikte på å starte aktiviteten midt i juli, og instruktørene vil dele klubbens område mellom 
seg som tidligere.  
Vi vil bekjentgjøre aktiviteten i Elghundnytt no. 2 som kommer ut først på sommeren. 

 

Priser: 
 

  
Medlemmer: 

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

Ikke medlemmer: 
  Første gangs test: ”   300,00 
  Re-test:   ”   150,00 

 

Godtgjørelse til instruktør: kr 200,- pr kveld. 

 

BUDSJETT. 
 

 

Inntekter 
Førsteg.-test medlemmer  10 hunder à kr 200,-     Kr 2.000,- 
Re-test          -----  ”  -----  10     ”       ”  ”   100,-    ”   1.000,- 
Førsteg. test ikkemedlemmer    5    ”      ”  ”     300,-    ”.  1.500,- 
Re-test              --”--               10   -”-     ”  ”    150,-    ”   1.500,-  
Sum inntekter         Kr. 6.000,- 

 

Utgifter. 
Instruktør 10 kvelder à kr 200,- ............................……………………………………Kr. 2.000,- 
Resultat.....................................................................................................….......Kr.   4.000,-  
 

 

Aust-Torpa  31.12.2015. 

 

 

Ole Randen. 
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Årsmelding fra jaktprøvekomiteen 
Komiteen består av: Finn Øksne, Børre Mathias Lilleengen, Agnar Elton, Olav Jørstad, Rune 
Nybakke, Henning Ringen og leder Per Egge. 
 
Vi har hatt et møte på Bjørnen i perioden - Komiteen har også deltatt på 4 møter på 
Gardermoen i forbundets regi vedr. evaluering av regler mm. 
 
1. dags samlet løshund prøve: 2 hunder - ingen til premie. 
2. dags samlet løshund prøve : 3 hunder - ingen til premie. 
1.dags separat løshund prøve : 29 hunder - 14 stk. fikk 1. premie - en fikk 2.premie og to fikk 
3. premie. 
Fersksporprøve: 26 hunder - alle greide kravet. 
Blodspor: 8 hunder - alle greide kravet. 
Samlet blodspor: 4 hunder: en fikk 2. premie og en fikk 3. premie. 
 
Klubbmester ble i år Kolbyjaget`s Toja, eier Ole M Engh med 85 p. 
Prøvens beste og prøvens yngste med 1. premie ble samme hund: Aila eier Tore Bjørklund 
med 89.50p. 
 
Vi har nå 5 elev/aspiranter i klubben som utdanner seg til løshund-dommer, og en som skal bli 
blodspordommer. 
 
Vi har fått vår første bandhund champion i klubben vår: Losnabakken`s  E-U Ask eier Morten 
Holt - Vi gratulerer!! 
 
Jaktprøvekomiteen. 
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Saker til RS 2016 
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Forbundsstyret saker til RS med Vestoppland Elghundklubb sine 
endringsforslag.  

RS sak. Forbundsstyret §3-5 Representantskapets oppgaver 

Vestoppland Elghund klubb bifaller FS forslag til vedtak 

RS sak Forbundsstyret 3 X CK som grunnlag for N UCH  

Vestoppland legger frem forslag til endringer i tekst i innstillingen og forslag til vedtak, 
Vestoppland elghund klubb ønsker å fremme FS subsidiære forslag : 

 Forslag til Vedtak:  

Det foreslås at alle hunder som oppnår championkvalitet (CK) i brukshund klasse tildeles CERT 
og at kravet til Norsk Utstillingschampionat beholdes uendret. Øvrige krav beholdes uendret. 

 1. RS 2016 vedtar å søke NKK om å implementere følgende endinger som grunnlag for tittelen 
NUCH.  

 For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan 
raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:  

 c. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til: Tre 
ganger championkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige dommere. Minst ett CK 
må være vunnet ved fylte 24 mnd eller senere. Premiene skal være oppnådd etter at hunden er 
jaktprøvepremiert.  

d. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk 
Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås før fylte 24 
mnd må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd eller senere, og ha oppnådd 
eventuelle tilleggskrav for rasen.  

 Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH ihht. punkt c) og d) 
over. 

RS sak Forbundsstyret championatregler og bandhund ny behandling. 

Vestoppland Elghund klubb bifaller FS forslag til vedtak. 

 RS sak Forbundsstyret Evaluering av jaktprøveregler løshund: 

Vestoppland leger frem slikt forslag til vedtak: 

Vestoppland elghundklubb ønsker fremlagt fullstendig oversikt over Svenske jaktprøveregel 
for løshund i 10 moment. 

Følge kommentarer legges ved:  
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Vestoppland elghundklubb mener FS forslag til vedtak mangler vesentlig informasjon, slik til 
at vi kan gjøre oss opp en mening om hvordan dømmingen kan foregå uten å få fremlagt for 
RS all nødvendig informasjon.  Vi ønsker fremlagt for RS komplett sett av Svenske 
jaktprøveregler slik at vi kan se og vurdere dem i sin helhet. I FS sin begrunnelse før vedtak 
er det referert til «ikke helt uvesentlige» forskjeller og «mye av innholdet er det samme som 
de Nordiske reglene». Oversikt over og forklaring på de momentene som er informert om er vi 
uenige i.  

Moment 1: Søk sette til vekttall 2 – søksturer med gjennomsnitt over 30 min skal gi poeng. 
Uttak på første søksturen settes slik : 0-399 m/6 p, 400-799 m/7 p, 800 m eller mer 10 p. 

Moment 2: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet 

Moment 3: samme som svenske regler stålos i uttaksområde «10 poeng på 90 min og 9 poeng 
på 60 min.» 

Moment 4: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet. 

Moment 5: ønsker mer informasjon om hva som står i dette momentet. 

Moment 6: ønsker mer informasjon / subsidiært nordiske regler 

Moment 7: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet 

Moment 8: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet 

Moment 9: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet 

Moment 10: ønsker informasjon om hva som står i hele momentet 

 1. Norske Elghundklubbers Forbund samarbeider med Finland og Sverige om utveksling av 
informasjon og data som har betydning for avl for elghunder. Vestoppland elghundklubb ber 
om at det legges frem en rapport over hvordan systemene skal fungere sammen i unionen og 
hvordan informasjon skal bevares, og hvem som «eier» informasjonen. Vi ønsker fortsatt 
råderetten over våre nasjonale elghundraser.  

2. Evaluering av jaktprøvereglene må på denne bakgrunn skje etter følgende prosedyre:  

a. Løshund komitéen innhenter forslag på endringer fra områdeklubbene.  

b. Løshund komitéen bearbeider og sammenfatter eventuelle endringsforslag og oversender disse 

til behandling i Forbundsstyret.  

c. Forbundsstyret legger frem for RS alle forslag om endring i løshundregler for elghund.   
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Resultater fra separatprøvene 
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VESTOPPLAND 
ELGHUNDKLUBB 
 

 

                        
Ønsker velkommen til utstilling 10. april 2016 ved Felleskjøpet Lena 
 
Dommere: Nils-Erik Haagenrud, NEG tisper, øvrige raser 

Eivind Mjærum, NEG hanner 
 
 
Påmelding: Påmelding: Elektronisk til Dog Web Arra, eller skjema for påmelding til   

Henning Ringen, Brenngutua 16, 2847 Kolbu, tlf. 41256205, eller 
E - post: heringen@bbnett.no 

 
Påmeldingsavgift kr 350.- til konto 2050 04 32854 
Valper kr 150.- NB! Merk giro med hundens navn og reg. nr. 
Utstillingen starter kl. 10.00 

 
Påmeldingsfrist 27. mars. 
 
  Med forbehold om dommerendringer. 
   
  Utstillingskomiteen 
 


