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Troms Elghundklubb  

                                                                                                                                          
Årsmøte for 2020 blir på Black Box / Istindportalen Heggelia fredag 5. 

mars 2021, kl. 19:00 
(Kun forhåndspåmeldte kan møte grunnet Pandemien) 

 

Saksliste 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 

Sak 2: Godkjenning av saksliste  

 

Sak 3: Valg av tellekorps 

 

Sak 4: Valg av 2 personer til å undertegne 

møteprotokollen 

 

Sak 5: Valg av protokollfører 

 

Sak 6: Valg av årsmøtedirigent 

 

Sak 7: Styrets årsberetning 

 

Sak 8: Styrets årsregnskap og revisorenes 

rapport  

 

Sak 9 Innkommende saker  

 

Forbundet har gått tilbake på at saker til RS må være inne før 17. mars (Kun gitt oss muntlig), 

men har nå satt krav 1.mars (i hht. det som står i vedtekter). Da vi har berammet årsmøtet 

etter denne dato har styre innstilt og sendt inn kommentarer og saker. Dersom vårt årsmøte er 

uenig i det styre har sendt inn - trekker vi saken. I årsmøtet gir vi våre RS-delegater signal om 

hvilket utgangspunkt de skal ha i sakene. 

 

Dette gjelder bare saker som skal til RS. Interne i TROEHK blir saker behandles på ordinær 

måte. 

 

Saker sendt fra FS som skal til RS ligger opprinnelig saksframlegg som vedlegg til innkalling.  

 
 

 
Sak 9 A  

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Endring i krav for avelshunder 

 

FS forslag til vedtak: RS ber forbundsstyret søke Norsk Kennelklubb om registreringsnekt 

for avkom etter hanner av Norsk Elghund Grå med mer enn 80 avkom i Norge. Om et 

oppdatert faktagrunnlag viser behovet for ytterligere reduksjon i antall avkom vil Norske 
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Elghundklubbers Forbund søke Norsk Kennelklubb om ytterligere reduksjon i maksimaltallet, 

begrenset nedad til 60 valper. Forbundsstyret støtter avlsutvalget for Norsk Elghund Grå om å 

jobbe mot at vi får et felles mål for avlsarbeidet i Norden og at dette også innbefatter en øvre 

begrensning av antall registrerte valper totalt per avlshund, for å unngå matadoravl. 

Utkast og saksframlegg ligger som vedlegg 

 

TROEHK Kommentar; Ingen kommenterer! 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte. 

 
 

 

 

Sak 9 B – Sak innsendt RS 1 

 

Til Punkt 1.3.2 i fellesbestemmelsene 
 

Sak 1 RS Troms Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS: 

 

Punkt 1.3.2 i fellesbestemmelsene for jaktprøver løs og bandhund enders ikke. 

Alternativt brukes FS sitt forslag om «og terreng» fjernes. 

 

Her er følgende tekst foreslått av FS tatt inn i prøvereglene.  

Ved 2-dagers separat prøve så må prøvedato og terreng kunne avtales fortløpende 

mellom hundefører, dommer, dommerelev og eventuelt kjentmann 

 

Troms Elghundklubb ser at det gir store fordeler til egne hunder å gi hundefører rettigheter i 

forhold til valg av terreng. En jaktprøve må arrangeres så likt som mulig for alle deltakere, 

med denne teksten vil eksempelvis nye hundeførere som ikke sitter med lokalkunnskap eller 

kan bruke kunnskap via bekjentskap stille med dårligere odds.   

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte  

 

Forslaget sendes inn til RS 

 

 

 

 

Sak 9 C– Sak innsendt RS 2 

 

Tillegg Samlaprøver. 
 

Sak 2 RS. Troms Elghundklubb fremmer følgende forslag til RS: 

 

Det er ikke tillatt å bruke forenklet dommermøte på samlet jaktprøver løs og bandhund 
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Begrunnelsen vår er at kommer forslag fra FS om at det skal kreves 2 samlaprøver til 

jaktchampionatet. Da er det viktig å følge opp FS sin argumentasjon som vi forutsetter er 

ønske fra medlemsklubbene.  

Da ser vi det som viktig at alle dommerne, aspiranter og elever samles på felles dommermøte 

både før og etter prøvene. Dette for å få tilbake den kvaliteten og nivået på dommerne som 

hevdes og vært svekket siden 2015. Slik det kan praktiseres i dag er det ikke forskjell på 

dommermøter for samla og separatprøvene.  

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Delegater til RS fremmer saken i hht. diskusjon i 

TROEHK sitt årsmøte. 

 

Forslaget sendes inn til RS 

 

 

 

 

Sak 9 D – Sak innsendt RS 3 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Bandhund 

 

FS forslag til vedtak:  

 

1. Gjeldende jaktprøveregler for bandhund brukes ut prøvesesongen 2021  

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for bandhund vedtas som gjeldende for Norske 

Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.  

3. Regelverket skal være gjeldende fra 1. juli 2022 til 30.06.2027 

 

Utkast og saksframlegg ligger som vedlegg 

 

 

TROEHK Kommentar: (flere kommentarer, kommer som egne saker heretter) 

Sak 3 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for bandhund. 

 

PRESTASJONSMOMENT 1: OPPFØRSEL VED SØK ETTER ELG. 

 

Poengskala ved 8 p skal følgende tekst ikke fjernes «Den viser stor jaktlyst, men bruker 

sine krefter noe unødvendig uten at den er tung i bandet.» 

Begrunnelsen vår er at en må kunne forlange at bandhund som gis 8 poeng i momentet 

innehar stor jaktlyst og at det presiseres at den må gå lett i bandet. 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte  

 

Forslaget sendes inn til RS 
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Sak 9 E – Sak innsendt RS 4 

 

Fra FS – sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Bandhund 

 

Sak 4 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for bandhund. 

 

PRESTASJONSMOMENT 3: OPPFØRSEL NÅR DEN STILLER INN PÅ ELG. 

 

Poengskala ved 7 poeng  

God oppførsel under innpå stilling. Markerer hvor elgen befinner seg. 

Men for eksempel: 

• Hunden er litt for ivrig eller litt utydelig i sin markering av elgen. 

• Pipelyder fra hunden er ikke tillatt. 

 

Sitat nytt forslag fra FS 

«Svak piping/pistring fra hund under prøveperioden kan godtas dersom dette ikke ødelegger 

for 

prøven, men må vurderes om er forstyrrende i hvert enkelt tilfelle av dommer, spesielt under 

momentet oppførsel når den stiller innpå elg.» Sitat slutt 

 

Begrunnelsen vår er at en av de beste egenskapene til en bandhund er at den skal være rolig 

og stille. 7 poeng er i øvre del av skalaen og her må en forlange at hunden er stille. At en hund 

på jaktprøve kan gå og pistre er ikke ønskelig. Her vil det bli mye sprik i skjønn og det er en 

meget uheldig formulering i reglementet. Ønsker vi en utvikling der en bandhund kan gå og 

pistre under hele prøven?  

 

Denne formulering mener vi fjernes! 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte  

 

Forslaget sendes inn til RS 
 

 

 

Sak 9 F – Sak innsendt RS 5 

 

Fra FS- sak 20210112 RS-Sak JaktprøvereglerBandhund 

 

Sak 5 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for bandhund. 

 

3.3 PREMIERING:  

 

Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være 

bedømt i alle moment og ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2. 

 

7 poeng i momentet kreves i dag til 1 premie. Forslaget fra FS presser ned en 2. premiehund 

til 3. premie med å forlange samme nivået som en 1. premiehund skal ha. Dette ser vi ikke er 

forankret i noe statistikk som viser at forslaget vil skape ønsket fremgang i jaktegenskapene. 
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Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte.  

 

Forslaget sendes inn til RS. 

 

 

 

Sak 9 G – Sak innsendt RS 6 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Løshund 

 

FS forslag til vedtak:  

1. Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021  

2. Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for Norske 

Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.  

3. Regelverket skal være gjeldende fra 1. august 2022 til 31.juli 2027 

 

Utkast og saksframlegg ligger som vedlegg 

 

TROEHK Kommentar; 

Sak 6 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for løshund. 

Moment 3 Evne til å stille elg i uttaket beholdes med koef. 1,5 og Moment 7 lostid 

beholdes med koef. 0,5. 

 

Å sette vekttall ned på dette punktet synes vi er uheldig. At elgen blir stående i uttaket er en 

god forutsetning og bør ikke få minket verdi! Dette er også en viktig del når man ser mot 

praktisk jakt. Vi register en økende motstand mot løshund jakt og stress av elg. Da må en ikke 

fremheve hunder som ikke er flink å stille elg i uttaket. 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte  

 

Forslaget sendes inn til RS 
 

 

 

 

 

Sak 9 H – Sak innsendt RS 7 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Løshund 

 

Sak 7 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for løshund. 

 

Til moment 3 
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Har hunden flere uttak samme dag, skal alle uttakene legges til grunn for bedømmelsen 

etter en gjennomsnittsbetraktning, basert på den poengsum de forskjellige uttak ville 

gitt. 

Dersom det første uttaket gir full uttelling (9-10 poeng), og elgen ikke stopper etter 

støkking, så kan PG støkke elgen etter 30 minutters los i neste uttak, uten at dette skal 

virke inn på gjennomsnittsbetraktningen. Dette for å kunne prøve M4 og M6 innenfor 

tilgjengelig prøvetid. 

Dersom hunden har ett nytt uttak når det er mindre enn 30 min av prøvetiden og at 

hunden står i los ved prøven slutt, så trenger heller ikke dette uttaket være med i 

gjennomsnittsbetraktningen. 

 

Begrunnelsen vår er at vi må ha fokus på at en jaktprøve skal simulere en reel jaktdag. Vi kan 

ikke hele tiden velge bort og se bort fra uheldige hendelser som prøvegruppen påfører 

jaktprøven slik som bilkjøring. Mange loser har blitt ødelagt av mobil som ringer, vi kan ikke 

ta slike hendelser inn i prøvereglene. 

Denne vil bli grobunn for mange uheldige diskusjoner / vurderinger. Hva er umiddelbart? 

Hvorfor kjøre så langt inn i terrenget. Hva om bilen avleder elgen og dette falle positivt ut for 

hundens arbeide?  

 
 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte  

 

Forslaget sendes inn til RS 

 

 

 

 

Sak 9 I – Sak innsendt RS 8 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Løshund 

 

Sak 8 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for løshund. 

 

Til moment 6 

Forslag til tekst som gir 10 poeng; Minst 3 gjentak, med ny fast stålos, hvorav 2 på minst 

30 min, og hunden må stå i stålos ved prøvetidens slutt 

 

Forslag fra FS Til; Moment 6; Evne til å stille støkt elg.  

Sitat fra tabell som gir 10 poeng; Minst 3 gjentak, med ny fast stålos, hvorav 2 på minst 30 

min. Hunden står i stålos ved prøvetidens slutt 10p, sitat slutt 

Vi har noe vanskelig å forstå at etter at hunden har oppfylt første setning i momentet (9p) skal 

få 10 poeng ved at den loser ved prøvens slutt uten ytterlige krav.  

 
Eller spurt på en annen måte: Når hunden har oppnådd - Minst 3 gjentak, med ny fast stålos, hvorav 2 på minst 

30 min. – har den oppnådd 9 p. Dersom denne står i los ved prøvens slutt får den 10. Hva er det som gjør at 

denne prestasjonen er bedre hund? Her snakker om et klokkeslett og ikke prestasjon til hunden? 
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Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte 

  

Forslaget sendes inn til RS 
 

 

 

 

 

Sak 9 J – Sak innsendt RS 9 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Løshund 

 

Sak 9 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for løshund  

 

MOMENT 10. LYDIGHET OG SAMARBEID 

Hunden kan få 2 poeng i moment 10a om det blir uttak på første søkstur. Det forutsetter 

at den har 5 poeng i moment 10b og 3 poeng i moment 10c. 

 

Forslag til endring fra FS: Dersom hunden kan kalles inn når den er i bestemt fart ut i første 

søkstur, kan den få 2 poeng selv om det etterpå blir uttak på første søkstur. Dette skal 

kommenteres i protokollen. 

 

Begrunnelsen vår er at nå en lydig hund i elgarbeide kommer på alle innkallingene skal den 

ikke miste et poeng på grunn av at den finner elg i første søksrunde. Vi vil ikke støtte FS sitt 

forslag da en innkalling fra slipp vil kunne støkke elgen og ødelegge for moment 3 evnen til å 

stille støkt elg. 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte.  

 

Forslaget/Kommentar sendes inn til RS. 
 

 

 

 

Sak 9 K – Sak innsendt RS 10 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Jaktprøveregler Løshund 

 

Sak 10 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forhold til 

foreslåtte jaktprøveregler for løshund.  

 

3.2 GJENNOMFØRING AV PRØVEN 

Kulepunkt 1: • Prøve på hjort likestilles med elg, I prøvereglene omtales bare elg. 

 

Forslag Fra FS kulepunkt 1: • Prøven skal avholdes på elg, men arbeid med hjort kan brukes 

dersom dette kommer hunden til gode. 
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Vår begrunnelse er at hjort sjelden står for hund. Det vil si at om en får uttak på hjort så kan 

man se bort fra alle momentene som ikke er til fordel for hunden. Da kan man få et uttak som 

tar ut for så og kjøre 2 mil og kalle inn hunden. Da kan man ha sikret seg 9 poeng i søk, 10 

poeng i evne til å finne elg, 10 poeng i påheng og 6 poeng i lydighet. Evne til å stille «elg» 

kan man velge bort. Om en får nytt uttak på elg som står i uttaket i 90 min så kan man bar 

legge dette til på hjorteuttaket. Dette blir helt feil og kan ikke tas med i prøvereglene.  

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt av Årsmøte 

 

Forslaget sendes inn til RS 
 

 

 

 
Sak 9 L – Sak innsendt RS 11 

 

Fra FS Sak 20210108 RS-sak 2021 - Revidering av lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund  

 

FS forslag til vedtak: Forbundsstyret anbefaler ovenfor RS at de vedlagte forslag til endring 

Lovene for Norske Elghunklubber Forbund vedtas som forbundets nye lover og sendes NKK 

for godkjenning. 

 

 

Forslag 11 a fra TROEHK til vedtak i RS: 

En representant kan i RS ha fullmakt for alle klubbens stemmer (egen klubb)! 

 

…..eller alternativt…..: 

 

Forslag 11 b fra TROEHK til vedtak i RS: 

Beholde dagens ordning med en stemme pr medlem som en representant kan bruke 

etter fullmakt fra klubben. 

 

 

TROEHK sin kommentar 

§3-2 Møte og stemmerett 

Fra teksten; Representantene har 1 stemme hver. Det kan stemmes ved personlig fremmøte og 

fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr. møtende delegat. 

 

Som et eksempel i forslaget får da TROEHK 5 representanter og 5 stemmer. Det betyr videre 

at vi minst må stille med 3 delegater for å få alle 5 stemmene? 

 

Forslaget fra FS gir merkostnader for de klubber som har lang (og dyr) reisevei og drar opp de 

totale kostnadene. Dersom hver delegat kun kan ha bare en fullmakt vil det si for eks. for 

TROEHK at min. 3 delegater må reise mot 1 eller 2 tidligere.  

Bør være; En representant må kunne ha kunne ha fullmakt for alle klubbens (egen klubb) sine 

stemmer! 
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Bør være; En representant må kunne ha kunne ha fullmakt for alle klubbens (egen klubb) sine 

stemmer! 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt fra Årsmøte.  

 

Forslag sendes forbund 

 

 

 
Sak 9 M – Sak innsendt RS 12 

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund 

 

FS forslag til vedtak:  

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til championatregler for løs- og bandhund 

Utkast og saksframlegg ligger som vedlegg 

 

TROEHK sitt forslag til beslutning i RS: 

Det innføres ikke krav om samlaprøve i jaktchampionatregler for løs- og bandhund. 

Saken avvises. 

 

TROEHK Kommentar; Til Sak 20210112 Revidering av jaktchampionatregler for løs- og 

bandhund; 

Sak 12 RS. Troms Elghundklubb kommer med følgende endringsforslag i forslag til 

innføring samlaprøve for JCH. 

 

Det innføres ikke krav om samlaprøve i jaktchampionatregler for løs- og bandhund. 

Saken avvises. 

 

Først vil vi påpeke at argumentasjon i saksframlegg er vikarierende; 

 

I saksframlegget står det;  

«En kvalitet at hunden har gått en prøve på en gitt dato, med dommer og terreng som er 

tilfeldig trukket og hunden presterer. Tar bort grunnlaget for mistenksomhet som i dag 

eksisterer i elghund Norge. En må huske at det ønskes en kvalitet på hundene våre i Norge.» 

 

Første setning – les prøvereglementet – står allerede der. Dersom det ikke følges, er det der 

innskjerping må gjøres overfor de dommere / prøveleder som må følges opp! (NKK) 
 

Andre setning: Dersom det er mistenksomhet og «ukultur» som råder - er det der tiltak må 

settes inn. Med å samle dommerne til en trekking av dommer og terreng før prøven starter – 

er overhodet ikke løsning på en slik problemstilling (Dommermøtet i etterkant kjøres som 

regel forenklet). (NKK) 
 

Altså; Den egentlige grunnen for innføring er ikke kommet fram i saksframlegget(?)! Også av 

denne grunn bør saken avvises. Etikk må innskjerpes og brudd reageres på! (NKK) 
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Så hva medfører så dette for TROEHK og flere dersom det blir besluttet. Viser til 

saksframlegg og her innføres et krav som vi i TROEHK og flere andre klubber vil ha store 

problemer med å gjennomføre.  

Etter utvidelsen av jakttiden har vi liten mulighet med å møte en slik utfordring og vil direkte 

straffe våre medlemmer. For å belyse det lister vi opp en mulig konkvens det vil medføre for 

oss. 

 

Konsekvenser for Troms Elghundklubb (og kanskje også flere klubber) ved krav om samlet 

prøve til championatet.: 

• 2020 har vi på løshund 50 en-dagsprøver og 10 to-dagsprøver det blir 70 dommer dager. 

• Av dette er resultatene til nå innstilt med; 

o 20 stk. førstepremier, 2 stk. andrepremier, 2 stk. tredje premier og 32 stk. 

nullpremier.   

• Med dagens regler kan vi i teorien frembringe 6 championat da også 2 og 3 premien kan 

brukes om samlet poengsum er over 140.  

• Resultatet er da at det brukes 14 dommer dager i klubben for å få frem et championat. 

 

• Etter det nye forslaget må altså Troms Elghundklubb bruke 35 dommer dager på samlaprøver. 

• Det er i jakta teoretisk mulig å samle maks 4 - 5 hunder på hver samlaprøve innenfor en 

radius på 200 km. (Tilgang til terreng og dommere) I praksis vet vi ikke om det lar seg gjøre 

(sliter i dag med 3). 

• Det vil si at vi må minimum arrangere 7 samlaprøver i tillegg til separatprøver. 

• På disse prøvene må både prøveleder og NKK representanten være til stede noe som medfører 

at det blir vanskelig å få tak i kandidater. 

 

Alle prøvene må gjennom NKK-systemet med nye rapporter, ferdigmeldinger og regnskap. 

Ekstremt mye unødvendig ekstra arbeide når man vet at en hund ikke vet forskjell på samla og 

separat prøver. 

 

En samlaprøve må gå en helg for å få fram tilstrekkelige med påmeldte hunder og 

tilstrekkelig med dommere. Pga. utvidet jakt greier vi kanskje maks å skaffe fram 4 - 5 terreng 

fordelt over 200 km som det må - før og etter prøve - kjøre til et felles samlingspunkt for 

trekking og dommermøte (kan bli 400 km for en dommer på en prøvedag + kjøring til og fra 

hjemmet). Dette vil nok en hundefører kunne være med på, men få dommere flere ganger i 

sesongen. Dvs. maks en til to helger – dersom snøen ikke har lagt seg (gjelder Løshund) 

 

Oppsummert 

• Med dagens ordning kan gi at vi går teoretisk 5-6 til JCH (løs) pr år 

• Forslaget med innføring av samlaprøver vi maks gi 0 – 2 JCH (løs) pr år. 

o Vi forverrer kraftig fra den tidligere ordningen som vi hadde før krav til 

samlaprøve falt bort pga. forlenget jakttid 

 

• Konsekvens: 

o Antall startende hunder på jaktprøver går ned både på separat og samla. De 

som ikke vil reise rundt i landet «gidder» ikke å starte på prøver i det hele. 

(Trøndelag eller lengre sør – minimum 2000 km) 

o Medlemsmassen går ned (Vi har laget en barrierer for å gå prøver – «ønsket» 

om å gå prøver blir borte – hvorfor da ha medlemskap?) 

o Gode jakthunder blir ikke brukt i godkjent avl, for de blir ikke prøvet. 

o Jakthunder blir avlet på uten at de er prøvet – bare på rykte om hvordan de 

jakter. Vi bygger ned det vi har brukt år på å få opp. (Går tilbake slik det var 

for en god stund siden vedrørende avel) 
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Etterskrift 

Dersom det er den eneste grunnen for innføring av det som står opplistet i 
beslutningsdokumentet er dette helt feil måte å møte det på.  
 
Vi er dommere som tilhører NKK og vi bør i så fall vurdere å sende en bekymringsmelding 
dit i stedet for innføring av vikarierende ordninger(?) 
 

 

 

 

LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 

Bandhund HUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): 

 

Alternativ 1. Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

Alternativ 2. En ganger 1. premie på løshundprøve + En 2dagsprøve i Norge under tre 

forskjellige dommere 2 av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 

 

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

 

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på enjaktprøve alternativt 1. premie på 

2dagsprøve. Prøven må være gjennomført før 23. desember.  

To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland 

 

 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Delegater til RS går mot å innføring av samlaprøve 

til JCH. 

 

Forslaget / kommentar sendes inn til RS 

 

 

Sak 9 N  

 

Fra FS - Sak 20210112 RS-sak Unghundchampionat jakt 

 

FS forslag til vedtak: Forbundsstyret legger frem følgende forslag til championatregler for 

løs- og bFS forslag til vedtak: Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – 

Jakt, uten innstilling til vedtak for RS 2021 

Utkast og saksframlegg ligger som vedlegg 

 

TROEHK Kommentar; Ingen kommentar 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Årsmøtet gir Delegater til RS fullmakt til å behandle 

saken i forhold til de signaler gitt fra Årsmøte.  
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Sak 9 O – Sak innsendt RS 

 

Valg 2021 Forbund 

 

Ståle Bakkemo – foreslått som kandidat til forbundsstyret eller varamedlem til styre. 

 

Forslaget sendes inn til RS 

 

 
Sak 9 P - Sak fra medlem. 

 

Ønsker at TROEHK avholder flere løshundprøver. 

 

Vil at årsmøtet stemmes det over å innføre flere prøveperioder på løshundprøvene, 

forhåpentligvis 3 perioder, minimum 2. F.eks.: 

21. august - 30. november. 

1. desember - 31. desember.  

1. januar - 31. januar.  

 

 

TROEHK Kommentar; Det lå ikke med begrunnelse for forslaget, derfor måtte styre 

behandle det på generelt grunnlag. Nå er de datoene som er foreslått noe usikkert, men de er 

bare eksempel.  

 

Styre ser ikke en hensikt med det i og med at det er åpnet for forenklede dommermøte. 

Men dersom det gjennomføres prøver med flere prøvenummer vil det og medfører mye ekstra 

arbeid for prøveleder og kasserer. (For å greie å holde oversikt må det være samme 

prøveleder på alle prøvene). Vi sliter en del i dag at hundefører (og noen ganger dommer) 

ikke kan gå i den periode de blir uttrekket på. Så må de i disse tilfellet flyttes over på et annen 

prøvenummer – noe som må gjøres manuelt og følges opp manuelt. Det blir fort 3 ekstra 

operasjoner pr prøve og å holde en kontrollert oversikt over det (De som må flyttes ut, de som 

flyttes inn og de som går som planlagt). I tillegg har vi snø og prøvefeltproblematikk som 

også prøveleder må forholde seg til. (må flytte prøve over i annet prøvenummer pga. tilgang 

til terreng og snø). 

 

Ved flytting mellom prøver må klubben betale ekstra avgift til NKK for flytting! (Altså tap for 

klubben) 

 

Dette har vi slitt med før og valgte å slutte med flere prøvenummer. Vi ser kun merarbeidet 

med det uten at vi ser noe fordel / oppside. 

 

Dersom det med tiden kommer system i NKK for å flytte prøver enklere mellom prøvenummer 

kan det tas opp igjen. Pt. ser vi ikke hensiktsmessig å opptre med flere prøvenummer 

 

Dersom dette blir en sak på Årsmøte, må alle endringer i prøver i framtiden opp i årsmøte 

ved endring noe som vil være uhensiktsmessig. 
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Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.: Dette er en sak for styre i klubben i samråd med 

prøveleder. Årsmøtet legger ingen føringer.   

 

 

 

 
Sak 9 Q Sak fra styre 

 

Vedtektsendring  

 

§3-5 (I forbundets vedtekter) Valgbarhet 

Det er kommet en presisering at dersom en lokalklubbsleder som blir valgt inn i FS ikke skal 

forlate styre i lokal klubb, men kunne bytte posisjon med nestleder. Men det må da ligge i 

vedtektene til lokal klubb. Derfor fremmer styre en sak om et tillegg i våre vedtekter som da 

tillater det om vi kommer i en slik situasjon igjen. 

 

Vedtektene sier i 6-1 Lovendringer. Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må 

vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NEKFs Forbundsstyre 

for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks 

dersom intet er bestemt. 

 

 

Forslag til vedtak i årsmøte TROEHK.:  

 

Nytt tillegg i vedtekter for TROEHK 

 

§4-4 Leder går inn i tillitsarbeid i forbundet.  

Dersom leder av klubben blir valgt inn i forbundsstyre eller vara til det må denne tre ut 

av ledervervet. Når det skjer skal nestleder overta lederrollen og avtroppende leder går 

inn som nestleder (De to funksjonene bytter plass i lokalklubben) 

 

Sendes forbundet for godkjenning i hht. vedtekter. 

 

 
Sak 10: Innstilling fra valgkomiteen 

hvoretter årsmøtet velger: 

 

a) Klubbens leder for 1 år 

b) 2 styremedlem for 2 år 

c) 2 varamedlemmer til styret for 1 år 

         e)        1 revisor for 1 år  

         f)         1 vararevisor for 1 år  

         g)        1 medlem til valgkomiteen for 3 år  

         h)        1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år  

         I)         Valg av representanter til NEKF’s RS-møte 

 

Innstilling fra Valgkomiteen 
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Valg Troms elghundklubb 2021 
 

Valgkomiteens innstilling er gjenvalg av sittende kandidater. 

Komitéen har fått inn forslag fra to personer, hvor kun den ene står på medlemslisten. 
 

Innkommende forslag: 

Leder: Gjenvalg 

Nestleder: Gjenvalg 

Styremedlem: Gjenvalg 

 Funksjon 
navn valg Forslag Alle Innstilling 

Leder 1 år;  Solvar Nordheim På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

Nestformann 2 år Helge Jakobsen På Valg  Gjenvalg Gjenvalg 
Styremedlem 2 år Terje Karlsen  ikke på valg (2022)    

Styremedlem 2 år Tommy Nilsen  Ikke på valg (2022)    

Styremedlem 2 år Svein-Kyrre Jakobsen På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

1.varamedlem 1 år Stine-Renate Pedersen På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

2.Varamedlem 1- år Ståle Bakkemo På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

Leder Valgkomite Sindre Myrland Leder utgår    

Medlem Valgkomite Espen Fyhn ikke på valg (2022)  Blir ny leder 

Medlem Valgkomite Tom Einevoll  ikke på valg (2023)    

Nytt medlem valgkomite  På Valg  Sindre Myrland Sindre Myrland 

Vara Valgkomite 1 år Lena Tollefsen  På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

Revisor 1 år Roar Pedersen På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

Vara Revisor 1 år Jørn Heimland  På valg  Gjenvalg Gjenvalg 

 

  

Valgkomitéens innstilling på godtgjørelse/honorar for styret er samme som året før. 

Valgkomitéen v/  

Espen Fyhn, Tom Einevoll og Sindre Myrland 

 

  

 Årsmøte slutt!  
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Tilhører ikke årsmøte, men vi tar den opp etter årsmøtet som et forslag fra styre. Denne kan det gis 

innspill til fra medlemmer både før og under møtet. 

 

 

 

 

 

Arbeidsplan 2021 
 

Styrets forslag til arbeidsprogram for arbeidsåret 2021: 
 

Tromsutstillinga: Arctic-utstillinga: «slås sammen) 

Jaktprøver bandhund: 1-og 2-dags separat bandhund prøve 

Jaktprøver løshund: 1-og 2-dags separat løshund prøve   

Ettersøk prøver Bevegelig blodsporprøve og Bevegelig fersksporprøve. 

Bevegelig elgsporprøve. 

Dommersamlinger. 

GPS kurs 

Samling nye hundeiere. 

Oppdateringskurs Prøveledere 

Fullføring av utdannelsen til jakt- og ettersøk dommere. 

Eventuelle dommerkurs 

Ettersøk kurs for offentlige ettersøk jegere. 

Opprettholdelse av klubbens hjemmeside. 

Medlemsverving. 

Medlemsmøte/ Kurs/ Foredrag i forbindelse med utstillinger. 

Prøvehelg Bandhund + ettersøk 

Prøvehelg Alle former for prøver 

Deltakelse RS  

Ledersamling NEKF 
 
 

 

 
 


